
Contendas do Deserto – Orígenes, Justiniano, Teodora e 
o caso da Reencarnação no II Concílio de Constantinopla.

Tem-se  difundido  muito  a  ideia  de  que  a  reencarnação  era  predominante  no 
cristianismo até  553 d.C.  e foi  eliminada pela  condenação do teólogo Orígenes a 
mando  do  imperador  bizantino  Justiniano  e  sua  esposa/prostituta  Teodora,  que 
convocaram o II Concílio de Constantinopla (ou V Concílio Ecumênico) para esse fim. 
A proposta deste estudo, portanto, será esmiuçar o máximo de informações que nos 
foram legadas por cronistas de Antiguidade e por  alguns medievais a respeito do 
tema e confrontá-las com as que são repassadas por autores espiritualistas. Através 
de uma análise crítica, espera-se lançar luz sobre os fatos ocorridos nessa fase de 
consolidação da ortodoxia cristã, separando o “joio do trigo”.
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1 - Mocinhos e Bandidos – a eterna visão maniqueísta da história humana

(...) Mitos, lendas e incorreções sobre a formação e a identidade nacionais povoam o 
imaginário  coletivo.  Muitas  vezes  a  versão  se  sobrepõe  ao  fato,  seja  pela 
disseminação de interpretações equivocadas,  seja  pela  dificuldade de se  definir, 
preto no branco, o que é a verdade neste país de memórias “mestiças”. 

Bom exemplo é a figura de Getúlio Vargas. Ditador simpatizante dos ideais fascistas 
ou defensor dos trabalhadores? Entre os dois extremos do mesmo personagem, é 
difícil equilibrar-se numa visão isenta. “É quase uma ofensa falar mal de Vargas”. 
Comenta a professora Mariana de Melo, baseada em sua experiência com turmas 
de  um curso  noturno  em uma  escola  estadual  do  Rio  de  Janeiro.  Não  adianta 
descrever em detalhes as arbitrariedades do Estado Novo (1937-1945), a censura, a 
perseguição política. “Mas, professora, ele criou as leis trabalhistas”,  retrucam os 
alunos. Para ela, uma postura compreensível: “Dentro da perspectiva dessa camada 
social,  isso  é  o  mais  importante”,  pondera  a  professora,  dizendo  ser  espinhosa 
também a  missão  de  mostrar  aos  alunos  que  as  benesses  sociais  trazidas  por 
Vargas  não  foram  fruto  de  sua  generosidade  pessoal,  mas  resultado  de  um 
processo histórico inevitável.

Se entre adultos é complicado esclarecer contradições desse tipo, que dirá entre as 
crianças  e  adolescentes.  Este  público  está  habituado  a  interpretar  histórias  que 
tenham vilões de um lado e heróis de outro. “Tem que ter uma definição: é bom ou é  
mau?”,  sintetiza  a  professora  Joana  Ferraz  de  Abreu,  que  leciona  em  escolas 
particulares do Rio. Por isso, ensinar Getúlio também dá trabalho, assim como os 
episódios da História  Mundial.  A  Alemanha é  a  vilã  da  guerra,  mas a  Inglaterra 
também tinha campos de concentração. Claro que tudo depende de que lado do 
front o país esteve e de quem saiu vitorioso. “As crianças americanas, por exemplo, 
dificilmente aprendem muito sobre a bomba atômica”, compara.

No  Brasil,  o  ato  bárbaro  cometido  pelos  Estados  Unidos  contra  Hiroshima  e 
Nagasaki  no  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  tem  espaço  na  sala  de  aula.  E 
repercute até demais, pois o antiamericanismo anda em voga entre os mais jovens. 
É  um  dos  preconceitos  que  prejudicam  uma  compreensão  imparcial  dos 
acontecimentos. (...)

Lorenzo Alde, Cadê a História que estava aqui?, Revista de História da Biblioteca 
Nacional, ano 3, nº. 39, fevereiro de 2008, p.16-17

Bem, prezado leitor, após ter lido extrato acima, já deve intuir do que se trata este 
artigo: desfazer mitos. Em particular os envolvem Orígenes, suas obras, o cristianismo 
até o século VI e suas relações com o Império Romano, além da suposta dominância 
da crença na reencarnação até o reinado de Justiniano. Pode ser decepcionante para 
alguns, mas devo dizer que a maioria dos documentos históricos que aqui aparecerá 
forma escritos por antagonistas. Antes que chie, responda-me esta pergunta: “você 
tem  algum  texto  de  um  narrador  origenista  que  exponha  com  tanta  riqueza  de  
detalhes  os  acontecimentos  desde  seus  antecedentes  até  a  repressão  final  do  
origenismo?” Se tiver, traga-o. Aceito em inglês. Do contrário, meu caro, vamos ter 
que fazer uma limonada a partir desse limão. E não fique pensando que um texto 
origenista seria mais imparcial, o mais provável é que ele seja tão tendencioso quanto 
seu rival ortodoxo, só que em sentido oposto. Isso não é uma desculpa que pretendo 
usar para justificar meu uso desse texto (e de outros). Outros cronistas do passado – 



bem mais badalados – padecem de problemas similares. Olha só o que já disseram 
do cronista judeu do primeiro século Flávio Josefo:

Há  muitas  discrepâncias  entre  a  Guerra  e  a  Vita  (113)  Os historiadores  da 
Antiguidade, em maior parte, escreveram por motivos tendenciosos. A dificuldade, 
no caso de Josefo, consiste em que seus motivos se alteraram com o tempo em que 
escreveu suas obras. Em sua Vita, ele respondia, por exemplo, a um ataque a sua 
pessoa feito por um escritor judeu, Justus de Tiberias (114). Mas o principal motivo 
para sua mudança de ponto de vista consistiu em que ele era um exemplo de um 
fenômeno judeu que se tornou muito comum através dos séculos: um jovem esperto 
que,  em sua juventude,  aceitou a modernidade e sofisticação do momento para 
depois, já adiantado na idade adulta, retornar a suas raízes judaicas. Ele começou 
sua carreira de escritor como um apologista dos romanos e terminou-a próximo de 
ser um nacionalista judeu.

Assim, como uma analista recente de Josefo observou, é fácil destruir a confiança 
em seu relato, mas quase impossível substituí-lo por um relato fidedigno (115). (...)

[Johson, parte II, p. 146-7]

Notas:

Referências  abaixo  baseadas  em:  Shaye  J.D.  Cohen,  Josephus  in  Galilee  and 
Rome: His Vita and Development as a Historian (Leiden, 1979).

(113) – Enumeradas em ibid., 3-23.

(114) Ibid., 238-41.

(115) Ibid., 181.

E  continuamos  a  usar  Josefo,  porque  mesmo  com  todos  as  suas  limitações  e 
ressalvas, não há outro melhor. Um cronista bizantino que pretendo citar aqui vai pelo 
mesmo caminho:

Apesar  de  aplaudido  como  um  valioso  e  frequentemente  único  repositório  de 
informação,  o  cronista  tem  sido  descredenciado  como  ingênuo,  ignorante  e 
incompetente. Tais julgamentos falham em entender a extensão a que Malala foi 
condicionado  pelo  conhecimento  contemporâneo  [seu]  e  interpretação  tanto  do 
passado quanto do mundo a sua volta. (Reinert, 1985), Seu distorcido conhecimento 
da história da Roma republicana, por exemplo, é essencialmente o mesmo de seu 
contemporâneo João, o Lídio. Então muito das aparentemente novas interpretações 
da mitologia e cultura clássicas parecem ter sido amplamente compartilhadas em 
sua  época.  Ele  não  foi  tanto  assim  o  inventor,  mas  o  refletor  de  uma  recém-
emergente visão bizantina do passado. 

E. Jeffreys e M. Jeffreys,  The Chronicle of John Malalas, Australian Association for 
Byzantine Studies, Introdução.

É provável  que  relatos  parciais  não  sejam exceção,  mas a  regra;  e  quanto  mais 
retrocedermos no tempo, maior a névoa. Mesmo nos dias atuais, quando temos uma 
quase onisciência dos fatos de algumas décadas atrás, ainda assim se corre o risco 



de enxergar  o  passado com o olhar  do  presente.  “Ah,  mas o  político  fulano não  
cometeu tal burrada na condução da economia do país X na época tal?” Sim, mas 
salvo poucas exceções, seus contemporâneos partilhavam da mesma visão e se você 
estivesse  no  lugar  dele  talvez  fizesse  cagada igual  ou  similar,  afinal  não  poderia 
contar com distanciamento dos anos, o que nos permite dizer quais fatores não foram 
levados em consideração. Da mesma forma, a maioria dos erros de nossa geração 
serão prontamente identificados pela que nos suceder. 

Ao  contrário  do  que  diz  a  frase  de  efeito  “a  história  é  contada  sempre  pelos  
vencedores”, os perdedores também têm suas versões dos fatos. Como o mundo dá 
suas  voltas  (e  sempre  continuará  dando)  vencedores  e  perdedores  muitas  vezes 
trocam de posição. Um exemplo bem próximo dos brasileiros é famigerada Guerra do 
Paraguai: um terrível conflito a que um império decadente arrastou a nação. Caxias? 
Um monarquista.  Bem,  assim pensavam os  republicanos  de primeira  hora.  Já  no 
Estado Novo a coisa mudou: na falta de uma genuína guerra de independência, o 
conflito platino simbolizava a consolidação de nossa identidade nacional. Caxias foi 
alçado ao posto de patrono do exército e seu rosto estampava as antigas notas de 
dois cruzeiros. Aí veio o governo militar e um fato  sui generis surgiu quando uma 
versão dos perdedores de então passou foi gestada enquanto os vencedores estavam 
ainda  no  poder.  Para  a  nova  intelectualidade  de  esquerda,  o  Paraguai  era  uma 
potência regional e Solano Lopes, um déspota esclarecido. O Brasil escravocrata agiu 
como lacaio da Inglaterra, que estava interessada em conter a insolência paraguaia 
contra sua hegemonia. Nossos líderes militares ou eram uns ineptos ou mereceriam 
uma condenação à morte por crimes de guerra. Após a redemocratização, quando os 
antigos  derrotados  foram à  forra,  essa  foi  a  versão  que  preencheu  muitos  livros 
escolares.

Em se tratando da corte bizantina do século VI, também existe uma versão de um 
“perdedor” ou, ao menos, de um ressentido. É atribuída a Procópio de Cesaréia a 
autoria de  A Historia Secreta (ou  Anedota),  onde dá um relato de vários “causos” 
cabeludos envolvendo as principais personalidades do governo imperial. Procópio dá 
uma de Nelson Rodrigues e exalta a disposição superatlética de Teodora, capaz de 
dar conta de quarenta cidadãos numa noite só. De que jeito ela levava a audiência ao 
delírio  usando gansos em suas apresentações no palco,  Procópio conta como se 
tivesse assistido ao show várias vezes. Os roteiristas de “O exorcista” e “Poltergeist”  
devem  ter  se  inspirado  na  descrição  da  cabeça  de  Justiniano  esvaecendo  e 
reaparecendo  na  frente  de  todos  ou  como  seu  rosto  se  transmutava  em  massa 
disforme de uma hora para outra. Procópio não perdeu esse espetáculo macabro que 
lhe deu o direito de acusar o casal de monarcas de ter com o diabo. A ironia é que A 
História Secreta é o mais rico relato dos bastidores de Constantinopla,  portanto é 
necessário filtrar o plausível do que não passa de pura difamação. Como atestam 
historiadores modernos:

De família humilde, Teodora era bela, inteligente e ambiciosa, tendo chegado com 
20 anos ao ápice de uma brilhante carreira de atriz. Muitas pessoas – sobretudo o 
cronista  da  corte,  Procópio  de  Cesareia,  em  relatos  de  sua  História  Secreta – 
comentavam com rigor os costumes de Teodora, acusando-a de devassidão. Para 
desposá-la, Justiniano teve que obter do imperador Justino I a revogação da lei que 
impedia  o  casamento  de  senadores  com  atrizes.  Assim  Teodora  foi  coroada 



juntamente com o marido e, nos 21 anos que viveu ao lado de Justiniano, sempre se 
interessou pelos negócios de Estado,  exercendo forte  influência  sobre a  corte  e 
demonstrando, muitas vezes, possuir uma visão política mais realista do que a de 
seu marido.

Justiniano  achava-se  obcecado  pela  ideia  da  restauração  do  Império  Romano, 
espiritualmente  unificado  pela  religião  católica,  o  que  tornava  a  anexação  do 
Ocidente  uma  de  suas  preocupações  básicas.  Teodora,  porém,  achava  que  as 
províncias orientais, cultas e prósperas, constituíam a base mais sólida do império.  
Era preciso, portanto, tratá-las com liberalidade, tolerando as agitações provocadas 
pelo sentimento nacionalista e as consequentes aspirações à autonomia política e 
religiosa.  A  imperatriz  tinha  receio  de  que  a  intransigência  de  Justiniano, 
principalmente quanto aos assuntos ligados à religião, poderia acabar provocando 
graves revoltas. E os fatos demonstraram que Teodora estava com a razão.

Em  sua  juventude,  Teodora  não  fora  a  encarnação  do  vício,  como  pretendia 
Procópio. Tampouco foi  o exemplo da virtude nos vinte anos em que ostentou a 
coroa de imperatriz. Na realidade, mostrou por diversas vezes ser cruel, vingativa e 
intrigante.  Enquanto  vários  de  seus  favoritos  fizeram  rápida  carreira  na 
administração,  na  diplomacia  e  no  clero,  seus  adversários  raramente  eram 
poupados.  Entre  eles  encontravam-se  João  da  Capadócia,  inspirador  da  melhor 
parte  da  legislação  financeira  de  Justiniano,  e  Belisário,  considerado  o  melhor 
general  do  império.  Ambos,  porém,  desfrutavam  de  grande  prestígio  junto  ao 
imperador, suficiente para neutralizar, muitas vezes, a própria influência de Teodora. 
Contudo, o papel desempenhado pela imperatriz, que morreu em 548, representou 
uma espécie de contraponto à linha política de Justiniano, e sua importância não 
pode, de forma alguma, ser subestimada no quadro político do século VI.

História das Civilizações, vol. II, Abril Cultural, 1975, p.44

Juntando  as  intrigas  palacianas  de  Procópio  com  outras  fontes,  obtém-se  um 
resultado  que  seria  inusitado  para  o  virulento  cronista:  uma  personagem 
tridimensional, mistura de Eva e serpente, e por isso mesmo muito mais interessante 
que os produtos das simplificações correntes no meio espiritualista.
[topo]



2 - Antecedentes Históricos I: Orígenes

Hipotético retrato de Orígenes, publicado em Origenis Adamantii Opera quae quidem proferri 
potuerunt omnia, Paris, 1619. 

Procópio  nos  permite  enxergar  cada  árvore,  mas  não  a  floresta.  Todo  o  elenco 
político-religioso precisava de um palco político para representar, que já vinha sendo 
montado séculos antes.  Essencialmente,  os preparativos para a peça se iniciaram 
com o próprio sucesso do cristianismo como religião. Durante os séculos II e III, boa 
parte dos antagonistas do cristianismo nascente se encontrava entre os pagãos no 
front externo e, no campo interno, os “hereges”. Por incrível que pareça, os primeiros 
não passavam 24 horas por dia e 365 dias por ano tentando exterminar os cristãos e o 
mais  comum  era  que  surtos  de  perseguições  movidas  por  agentes  locais  se 
alternassem com longas calmarias (1). A caça aos cristãos recrudesceu no âmbito 
imperial  apenas  com  Décio  (249-251)  e,  após  nova  trégua,  chegou  ao  nível  de 
genocídio com Diocleciano (284-305) . Nos intervalos, a questão residia na luta diária 
por algum respeito ante os pagãos, visto que aos olhos de muitos o cristianismo não 
passava de mera superstição oriental, incapaz de fornecer um sistema filosófico que 
prestasse.  Do  outro  lado,  estavam  diversos  grupos  gnósticos  e  marcionitas, 
empenhados  (entre  outras  coisas)  em  descartar  a  herança  judaica  e  atribuir  ao 
Iahweh do Antigo Testamento o papel de demiurgo inferior e criador do pernicioso 
mundo material.  A  vida  de Orígenes se  situa em grande parte  durante  um longo 
período de trégua no século III. Apesar de ter perdido o pai ainda adolescente numa 
perseguição, ele bem tinha ciência de que vivia uma trégua:

A  prova  de  que  tampouco  “é  o  temor  dos  estrangeiros”  que  mantém  nossa 
sociedade [cristã] está no fato de que, pela vontade de Deus, ele deixou de existir há 
muito tempo. Mas é provável que acabe a segurança em prol da vida de que gozam 
os cristãos, quando novamente os que caluniam de todos os meios nossa doutrina 
pensarem que a revolta, levada ao ponto em que se encontra, tem sua causa no 

http://books.google.com.br/books?id=DVCHoW1Eh_sC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=DVCHoW1Eh_sC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false


grande  número  de  crentes  e  no  fato  de  que  eles  não  são  perseguidos  pelos 
governadores como outrora.(...)

Contra Celso, livro III, 15

E foi  durante esse ínterim que fez sua famosa apologia contra os argumentos do 
pagão Celso,  de onde a citação acima foi  extraída,  que procurava desmoralizar o 
cristianismo. Quanto ao “fogo amigo” - o desafio gnóstico - sua principal obra foi De 
Principiis  (Sobre os Princípios). Ao contrário do que alguns autores alegam (2), não 
absorveu secretos ensinamentos gnósticos no intuito de montar seu sistema teológico. 
Muito pelo contrário, visava justamente oferecer uma contraproposta as suas teorias. 
Quais  delas,  mais  especificamente?  Bem,  vejamos  um  breve  apanhado  do 
gnosticismo:

O gnosticismo foi um movimento religioso da antiguidade que se infiltrou em várias 
tradições  religiosas,  incluindo  o  judaísmo  e  a  cristandade.  Era  fundamental  à 
perspectiva gnóstica a convicção de que o mundo é mal. Conforme o gnosticismo 
amadurecia, ele se comprazia em elaborar especulações acerca de uma variedade 
de  problemas.  Expressou  sua  convicção  quanto  ao  mundo  em sua  doutrina  da 
criação: o mundo veio à existência quando um demiurgo maligno ou deus criador, 
muitas vezes um anjo caído ou rebelde, afastou-se do verdadeiro Deus e criou o  
mundo, que é então entendido como o mundo privado do demiurgo, um produto de 
sua ambição vaidosa.

No gnosticismo judaico, esse deus maligno e rebelde foi identificado com Iahweh, o 
Deus criador da Gênesis. Consequentemente, o gnosticismo judaico lia o relato da 
criação da Gênesis como se ele estivesse virado de ponta-cabeça: Iahweh era um 
criador maligno, que escondia de Adão e Eva a verdade sobre a criação. A serpente 
era considerada como benévola, como um agente do verdadeiro Deus; a serpente 
tenta esclarecer os primeiros humanos da realidade celestial que jaz além da criação 
maligna de Iahweh. A serpente é, pois, uma espécie de figura salvadora. As figuras 
salvadoras desempenhavam um proeminente papel na mitologia gnóstica: por meio 
de tais mensageiros de Deus – redentores que descem à Terra, alertam os humanos 
de sua verdadeira condição e então retornam ao reino celeste – a salvação se torna 
possível para os gnósticos.

Os gnósticos acreditavam que não eram deste mundo, mas descendentes de um 
verdadeiro Deus. Consideravam-se centelhas de luz divina aprisionadas pelo criador 
maligno no mundo material  de sua criação. O objetivo deles – a salvação – era 
escapar deste mundo e reascender ao reino celeste de sua origem.

No gnosticismo cristão, a figura salvadora ascendente/descendente foi identificada 
com Cristo. Ele vem, como em outros sistemas gnósticos, relembrar os gnósticos de 
sua  verdadeira  natureza,  despertá-los  do  esquecimento  e  lhe  falar  de  seu  lar 
celestial. O Cristo compartilha conhecimento secreto com eles –  gnosis  – que é o 
meio pelo qual podem escapar do mundo maligno e voltar para Deus.(...)

Fonte: [Funk, p. 500, “Thomas & Gnosticism”] (3)

Para os gnósticos, não havia o famoso “Problema do Mal”, que tanto afligiu religiões 
em que o deus bom e o criador são a mesma entidade. Para eles o mundo era uma 
porcaria  por  si  só  e  não  havia  sentido  em lhe  justificar  a  existência,  já  que  não 
passava de uma prisão do demiurgo inferior. De Pricipiis é uma tentativa de dar uma 



alternativa ao dualismo gnóstico,  que fosse capaz ao mesmo tempo de “salvar”  o 
Iahweh do Antigo Testamento e ter coerência. E como ele conseguiu isso?

2.1 O Sistema Origenista

Para Orígenes, e ao contrário do espiritismo, as almas não começavam simples e 
ignorantes, mas numa espécie de situação angelical; afinal:

Quando no começo Ele criou aqueles seres que desejava criar,  i.e,  de natureza 
racional, Ele não tinha motivo algum para criá-las de maneira diferente que a em 
nome de Si mesmo, i.e., Sua divindade. Como então Ele foi a causa das criaturas 
que viriam a ser criadas, nas quais não havia nenhuma variação, nem mudança, 
nem ânsia por poder, Ele criou todas das quais fez iguais e similares, porque não 
havia nEle nenhuma razão para produzir variedade ou diversidade. Mas como essas 
criaturas racionais por si só (…) estavam dotadas de livre-arbítrio, esta liberdade de 
escolha incitou cada uma a progredir a Deus por imitação, ou reduzir-se ao erro pela  
negligência.

De Principiis, livro II, cap IX, VI 

Pelo uso do livre arbítrio, elas se cansavam de sua felicidade e se rebelavam, daí a 
queda delas. Haveria diferentes níveis de queda, seguindo uma gradação: anjos, 
estrelas (supondo que elas tivessem pensamento), homens e demônios. Tais 
posições poderiam ser desfeitas, visto que o livre-arbítrio dado poderia permutá-las. 
Aqui entra o cerne da pregação origenista: o conceito de “aeon” – era – cada mundo 
corresponderia a uma delas e nossas era atual seria especial no sentido nela ter 
ocorrido o sacrifício de Cristo, o que acelerou a restauração de todas as coisas. Isto 
introduz o conceito de “salvação” no sistema origenista.

Mas quanto  a  este  mundo,  que  é  o  próprio  considerado  uma era,  diz-se  ser  a  
conclusão  de  muitas  eras.  Agora  que  o  santo  apóstolo  ensina  que  na  era  que 
precedeu esta, Cristo não sofreu, nem mesmo ainda na era que precedeu aquela, e 
não sei se sou capaz de enumerar o número de eras passadas que Ele não sofreu. 
Mostrarei, porém, de quais palavras de Paulo eu cheguei a este entendimento. Diz 
ele: “Mas agora na consumação das eras [tempos], Ele se manifestou para tirar o  
pecado pelo sacrifício de Si mesmo”.  Visto que Ele diz ter sido feito vítima e na 
consumação das eras manifestou-se para tirar o pecado. Agora após esta era, que é 
formada  pela  consumação  de  outras  eras,  haverá  outras  eras  por  seguir, 
aprendemos claramente do próprio Paulo, que diz: “nas eras [tempos] vindouras Ele  
deve mostrar a extraordinária riqueza de Sua graça na Sua bondade para conosco” 
(Ef. 2.7). Ele não disse “na era vindoura”, nem “nas duas eras vindouras”, daí infiro 
que, por esta linguagem, muitas eras são indicadas. Agora, se há algo maior que 
eras, de forma que certas eras devam ser compreendidas entre os seres criados, 
mas entre outros seres que excedem e ultrapassam as criaturas visíveis, (eras ainda 
maiores)  (que  talvez  seja  o  caso  na  restituição  de  todas  as  coisas,  quando  o 
universo inteiro virá a um término perfeito), talvez o período em que a consumação 
de todas as coisas ocorrerá deva ser entendido como algo mais que uma era. Mas 
aqui a autoridade da sagrada Escritura me persuade ao dizer “Por uma era e mais” 
(In sæculum et adhuc  ). Agora esta palavra “mais” indubitavelmente significa algo 
maior que uma era; e veja se aquela expressão do Salvador “Estarei onde estou,  
que estes também estejam comigo e assim como Eu e Tu somos um, que estes  
sejam um em Nós” (cf. Jo 17:20-22), pode não parece significar algo mais que uma 
era ou eras, talvez mesmo mais que eras de eras – isto é, aquela época quando 
todas as coisa que agora são não estiverem mais em uma era, mas quando Deus 



estiver em todos.

De Principiis, Livro II, III. 5. 

Ao fim de cada era, haveria uma ressurreição e um julgamento final. 

Nosso entendimento dessa passagem é que,  na verdade,  o apóstolo,  desejando 
descrever  a grande diferença entre os que reerguem em glória,  i.e.,  dos santos,  
tomou emprestado a comparação dos corpos celestes, dizendo “Uma é a glória do 
sol,  outra a glória da lua, outra a glória das estrelas”.  E de novo desejando nos 
ensinar a diferença entre os que virão à ressurreição sem ter se depurado nesta 
vida, i.e., os pecadores, tomou emprestado uma explanação das coisas terrestres, 
dizendo, “há uma carne dos pássaros, outra dos peixes”. Pois coisas celestes são 
merecidamente  comparadas  aos  santos  e  as  terrenas  aos  pecadores.  Estas 
declarações são feitas em resposta aos que negam a ressurreição dos mortos, i.e., a 
ressurreição dos corpos. 

De Principiis, Livro II, cap. X. 

Aos pecadores, ainda haveria uma chance de redenção. O “fogo do inferno” não seria 
um castigo físico, mas um fogo moral e purificador:

O Fogo do Inferno, além disso, e os tormentos com os quais a sagrada escritura 
ameaça os pecadores são explicados por ele não como punições externas, mas 
como aflições de consciências pesadas quando, pelo poder de Deus, a memória de 
nossas  transgressões  é  posta  perante  nossos  olhos.  “Toda  colheita  de  nossos  
pecados cresce de novo das sementes que permanecem na alma e todos os atos  
desonrosos e indignos são outra vez retratados diante de nossas vistas. Assim é o  
fogo da consciência e os espinhos do remorso que torturam a mente a medida que  
ela relembra na referida autoindulgência”. E de novo: “mas talvez este grosseiro e  
terreno corpo deva ser descrito como névoa e escuridão; pois ao fim deste mundo e  
quando  for  necessário  passar  ao  outro,  o  similar  à  escuridão  levará  ao  similar  
nascimento físico [ou fisicamente nascido]”. Falando assim ele claramente pleiteia 
pela transmigração das almas como ensinado por Pitágoras e Platão.

Jerônimo, Carta a Ávito, 124 

Pode  ser  sugerido  acima  que  na  passagem  de  uma  era  a  outra  ocorreria  o 
“reencarne”. Na verdade, há indícios de que a “reencarnação” origenista se daria por 
alguma forma de continuidade entre um corpo físico e outro, ao menos para a primeira 
geração da era que se iniciasse (opinião que corroboro de Origen of Alexandria – The 
Internet  Encyclopedia  of  Philosophy).  Talvez  o  choque  de  Jerônimo  possa  ser 
explicado  por  passagens  de  outras  obras  de  Orígenes  em  que  ele  fala  de 
transformações, não trocas de corpo: 

De acordo com a lei de Moisés está escrito sobre certas coisas que “deitá-las-ei aos 
cães” [Ex. 22, 31] e foi uma questão referente ao Espírito Santo dar instrução sobre 
certos alimentos que deveriam ser deixados aos cães. Quantos outros, então, que 
são  estranhos  à  doutrina  da  Igreja,  assumem que  almas  passam de  corpos  de 
homens para corpos de cães, segundo seu variável grau de iniquidade; mas nós, 
que não achamos isto na divina Escritura, dizemos que uma condição mais racional 
muda para uma mais irracional, sofrendo esta modificação como consequência de 
grande indolência e negligência. Mas também, da mesma forma, um arbítrio que foi 
mais  irracional,  por  causa  de  sua  negligência  da  razão,  algumas  vezes  se 
transforma e se torna racional, de modo que aquele que foi um cão, adorando comer  
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as migalhas que caem da mesa de seus senhor, vai para a condição de filho. Pois 
virtude  contribui  enormemente  para  fazer  de  alguém  um  filho  de  Deus,  mas 
maldade, e fúria enlouquecida em falas licenciosas e descaramento contribuem para 
a atribuição de um homem do nome de cão, conforme as palavras da Escritura [2 
Sm 16:9].

Orígenes, Comentário ao Evangelho de Mateus, cap. XI, 17 

Desta  forma,  Orígenes  concilia  sua  crença  em mundos  sucessivos  com um viés 
“ortodoxo”. Ele não cria em uma “reencarnação” dentro de nossa era e negou em 
outras obras a existência disto na Bíblia, o que é perfeitamente coerente com sua 
ideia  de  “reencarnação  entre  eras”  (com  possível  continuidade  entre  corpos).  A 
medida que seres purificados iam aumentando em número seria chegada a hora da 
“consumação de todas as coisas”, onde todos os seres racionais seriam restaurados a 
sua pureza original (apocatástase) e Deus seria “tudo em todos”. O universo chegaria 
a um fim e os seres racionais dispensariam seus corpos.

Então o fim do mundo e a consumação final ocorrerão quando cada um se sujeitar à 
punição por seus pecados, uma ocasião que só Deus sabe, quando Ele dará a cada 
um o que merece. Pensamos, na verdade, que a divindade de Deus, por meio de 
Seu Cristo, chamará todas as Suas criaturas para um fim, até mesmo Seus inimigos 
sendo conquistados e subjugados. Pois assim diz a sagrada Escrituras, “E o Senhor  
dirá ao meu Senhor, ‘Senta-te a minha direita, até que eu ponha teus inimigos como  
escabelo de teus pés’  “(Sl 110:1). E se o sentido da linguagem do profeta aqui for 
menos clara, podemos nos certificar do apóstolo Paulo, que fala mais abertamente 
assim: “Pois é preciso que Cristo reine até Que Ele ponha todos os inimigos debaixo  
de Seus pés”(I Cor 15:25). Mas mesmo se tal explícita declaração do apóstolo não 
nos  informa  suficientemente  quanto  ao  significado  de  “inimigos  sendo  postos  
debaixo de seus pés”, escute o que ele diz nas seguintes palavras, “Pois todas as 
coisas devem ser postas sob Ele”. O que então é este “colocando debaixo” pelo qual 
todas  as  criaturas  devem estar  sujeitas  a  Cristo?  Sou  da opinião  que é  esta  a 
mesma sujeição pela qual todos nós também desejamos nos sujeitar a ele, pela qual 
os apóstolos também foram sujeitos e todos os santos que têm sido seguidores de 
Cristo.  Pois  o  nome  “sujeição”,  pela  qual  estão  sujeitos  a  Cristo,  indica  que  a 
salvação que procede dele pertence a seus submissos,  em concordância com a 
declaração de Davi, “Não deverá minha alma estar sujeita a Deus? Dele vem minha  
salvação”.(Sl 62:2)

De Principiis, I, VI, 1 

Mas este não seria o fim da história. Como não conseguia conceber uma divindade 
ociosa e seres estáticos, cedo ou tarde o processo recomeçaria com novas quedas:

Então,  se essas conclusões parecem válidas,  segue que devemos acreditar  que 
nossa condição em algum tempo futuro será incorpórea e se isto for  admitido e 
todos  estiverem  submetidos  a  Cristo,  essa  (incorporeidade)  também  deve 
necessariamente concedida a todos a que a sujeição a Cristo se estenda; desde que 
todos que estão sujeitos a Cristo estarão no final sujeitos a Deus, o Pai, a quem se 
diz que Cristo envia o reino; e assim parece que, então, também a necessidade de 
corpos  cessará.  E  se  ela  cessar,  a  matéria  retornará  ao  nada,  como  ela 
anteriormente inexistia.

Então vejamos o que pode ser dito em resposta àqueles que fazem estas assertivas. 
Visto que parecerá ser uma necessária consequência que, se a natureza corporal for 
aniquilada, ela deve ser outra vez restaurada e criada; já que parece algo possível  



que as criaturas racionais, das quais a faculdade do livre-arbítrio nunca é retirada,  
possam novamente estar sujeitas a movimentos de alguma forma, por meio de um 
ato  especial  do  próprio  Senhor,  talvez  a  fim  de  evitar  que,  se  elas  estivessem 
sempre a ocupar uma posição que fosse imutável, devessem ser ignorantes de ter 
sido pela graça de Deus e não por seu próprio mérito que foram postas naquele 
estado final  de  felicidade;  e  estes  movimentos  serão indubitavelmente  outra  vez 
seguidos por uma variedade e diversidade de corpos, pelos quais o mundo está 
sempre ornado; nem será composto (de nada) além de variedade e diversidade, – 
um efeito que não pode ser produzido sem uma matéria corporal.

De Principiis, II, III.3 

Resumindo: Orígenes  concebeu  um sistema  de  criações  sucessivas  de  mundos 
antes e posteriores a este. O estado original de todos os seres racionais seria o de 
uma felicidade plena e incorpórea, mas por descuido ou insubmissão (no caso dos 
demônios), se afastaram as almas do estado original de graça e Deus teria criado o 
mundo material e seus corpos físicos para que pudessem se regenerar. Em ordem 
crescente a queda seria anjos, estrelas, humanos e demônios. Ao fim de cada mundo 
criado, haveria uma ressurreição e Julgamento Final com a redenção dos “santos” e o 
fogo  do  inferno  para  os  pecadores.  Tal  fogo  seria  algo  moral,  uma revisão  pela 
consciência de todos os pecados cometidos a fim de purificar o indivíduos. Os que 
ainda precisassem de purificação ao fim do processo, passariam ao próximo mundo 
(semelhante a este ou não), criado em uma nova era (aeon). Devido ao livre-arbítrio, 
virtuosos  de  uma  era  poderiam  ser  pecadores  em  outras  e  vice-versa,  para  o 
processo não ser errático, nossa era conheceu o sacrifício de Cristo, que teria um 
efeito  catalisador  para  as  almas escolhessem e optassem pelo  caminho do  bem. 
Quando todos estivessem submissos a Cristo, a natureza corporal teria um término e 
a beatitude original seria restaurada (“o princípio e fim são os mesmo”). Embora cedo 
ou tarde tudo se reiniciaria mais uma vez, com novas quedas, etc. Uma espécie de 
tentativa de conciliar o tempo cíclico de algumas correntes do pensamento grego com 
o tempo linear judaico-cristão.

2.2  Era Orígenes reencarnacionista?

Sim, não, depende. Defina-me reencarnação primeiro e aí, então, discutimos. Quando 
se  tem  que  definir  algo,  surge  o  problema  de  o  quanto  a  definição  deve  ser 
abrangente e, em geral, cada lado tenta impor a definição que mais lhe convier, o que 
já é meio caminho andado para ganhar (desonestamente) um debate.

De concreto, temos a crença na preexistência das almas e sua queda. Por outro lado, 
defendeu um modelo de ressurreição bem ortodoxo em De Principiis, II, X 

Pois se corpos são erguido outra vez, sem dúvida eles se erguem para nos revestir; e se 
nos é necessários ser investidos de corpos, como é certamente necessário, não devemos 
ser investidos com nenhum outro senão o nosso próprio. 

O sistema origenista guarda grandes semelhanças também com sistemas platônicos. 
Algumas diferenças, porém, são chamativas: a volta a algum corpo físico só se daria 
entre “aeons” (eras) distintos, não ao mundo tal como o conhecemos e, sim, a novos; 
uma possível continuidade entre o antigo corpo físico e próximo, o que permitiria 
conciliar este sistema cíclico com uma ressurreição ortodoxa (ou uma ressurreição e 



julgamento final ao fim de cada era, como na versão de Rufino); um ponto final para 
essa criações sucessivas (apocatástase), quando todas as almas estariam “sujeitas a 
Cristo” e Deus seria “tudo em todos”; e o valor do mérito no futuro, coisa nem sempre 
presente em sistemas neoplatônicos e que podia levar tanto a ascensões quanto a 
quedas momentâneas.

A falta de um texto confiável de  De Principiis só piora a questão. Basicamente, as 
fontes  que  temos  são  a  tradução  corrompida  de  Rufino,  extratos  da  coletânea 
Philocalia e uma sinopse de uma tradução “literal” latina de Jerônimo exposto em uma 
carta endereçada a seu amigo Ávito (4). Rufino, ao menos, foi honesto em assumir as 
modificações  que  fez  e  deu  algumas  “justificativas”  para  tanto  em  um  panfleto 
chamado “A corrupção das palavras de Orígenes”: 

1. Seria impossível um homem inteligente e erudito como Orígenes se contradizer 
dentro de um mesmo tratado, às vezes quase em sentenças sucessivas; 

2. Outros escritores de inquestionável ortodoxia tiveram suas palavras adulteradas 
dos “hereges”, como Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Dionísio de 
Alexandria; 

3. O próprio Orígenes reclamara, em uma carta ainda existente, que seu trabalho 
fora corrompido por heréticos. O ponto em questão nessa carta era a 
possibilidade de salvação do diabo. Orígenes assevera que jamais teria 
ensinado isso; mas, durante uma discussão com um herético, tomara ciência 
que uma versão adulterada de seus textos devia estar circulando. 

Jerônimo contra-atacou a defesa de Rufino lembrando que escritores anteriores a ele, 
como Eusébio e Dídimo , já declaravam que Orígenes ensinara coisas indevidas (Cf.  
Carta LXXXIV, a Pamáquio e Oceano).  O curioso é que mesmo quando o acusa de 
crer na doutrina de Pitágoras, a citação de De Principiis em que ele se embasa afirma 
que a volta ao corpo não se dará no mundo atual, tal como conhecemos, mas em 
outro(Cf. Carta  CXXIV, a Ávito). Na própria tradução de Rufino, mundos sucessivos e 
novas eras são declarados constantemente e nos Comentários sobre Mateus e João 
(5).  Orígenes  execra  a  transmigração das  almas e  descarta  a  chance de ela  ser 
doutrina  cristã  ou  judaica  (no  judaísmo  daquela  época).  Isso  não  é  contradição: 
Orígenes defendia uma existência corporal dentro de cada era, e não várias numa 
mesma. O sistema origenista, tal como está em De Principiis, não possuía danação 
eterna, e nem redenção eterna! Na visão origenista, afastar-se novamente de Deus 
era uma possibilidade que o livre-arbítrio asseguraria aos seres racionais. Daí novas 
quedas e... tudo de novo! Uma visão diferente, porém, surge no  Comentário sobre 
Romanos:

Ao propor essas coisas e similares, eles conjecturam que esses mesmos arranjos 
terão de ser repetidos por Cristo mesmo nas eras futuras (cf. De Principiis II.3.4) [i.e. 
vir à Terra, ser crucificado, etc.]. Mas responderemos brevemente a estas coisas o 
melhor  que  pudermos.  Certamente  não  negamos  que  o  livre  arbítrio  sempre 
permanecerá nas criaturas racionais, mas afirmamos que o poder da cruz de Cristo 
e de sua morte que assegurou o fim das eras (cf.  Hb 9:26) é tão grande que é 
suficiente  para  a  cura  e  restauração  não  apenas  do  presente  e  do  futuro,  mas 
também das eras passadas. Ela basta não somente para nossa ordem humana, mas 
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também para as potestades e ordens celestes (cf. De Principiis II.3.5). Pois segundo 
o pronunciamento do próprio Apóstolo Paulo: Cristo fez a paz “pelo sangue de sua 
cruz” não apenas com “as coisas sobre a terra” mas também com “as coisas no 
céus” (cf. Cl 1:20).

Comentário sobre Romanos, V.10.14

Ele que fora Lúcifer e que ascendeu ao céu (cf. Is 14:12), ele que não tinha mácula 
desde o dia de seu nascimento e estava entre os querubins (cf Ez 28.14-17), foi 
capaz de cair em relação à benevolência do Filho de Deus antes que pudesse ser  
amarrado pelas correntes do amor. Mas após o amor de Deus ter começado a ser  
derramado no coração de todos por meio do Espírito Santo (cf. Rm 5:5), o que o 
Apóstolo declarou se estabelecerá, “O amor jamais acaba” (I Cor 13:8). Temos dito 
estas coisas dando o melhor de nossa capacidade para responder questões geradas 
pela passagem, a fim de que ela possa se tornar claramente elucidada quanto à 
forma que Cristo morreu para o pecado uma vez e por todas e como ele não morre 
mais, e por causa da vida que ele vive, ele vive para Deus.

Comentário sobre Romanos, V.10.16

Comparando  tais  passagens  com análogas  em  De Principiis,  nota-se  que  nestas 
últimas, apesar de o sacrifício de Cristo também ser um diferencial de nossa era atual 
a acelerar o retorno à beatitude dos seres caídos, outras quedas ocorreriam mesmo 
após a restauração universal, coisa que não mais acontecerá segundo “Comentário 
sobre Romanos”. Conforme apresentado em nota de rodapé na tradução inglesa de 
[Scheck],  muitos  acadêmicos  consideram  esta  como  sendo  a  opinião  final  de 
Orígenes quanto à restauração universal. Seria um sistema com preexistência, vida 
única, redenção eterna e salvacionista. Talvez este Orígenes tardio fosse palatável 
para muitos cristãos moderados de hoje em dia e lhes daria uma saída razoável para 
o Problema do Mal.

Orígenes não era meramente um (neo)platônico, aliás isso é insuficiente para justificar 
a crença de reencarnação ao estilo ocidental moderno em suas obras. Platonismo não 
se resumia a isso (se é que um dia foi elemento essencial) e sua noção de mundos 
sucessivos tinha mais a ver com o estoicismo. Seu professor, Clemente, também tinha 
vasta cultura clássica e interpretou muitas das passagens de seus diálogos,  onde 
lendas reencarnacionistas eram contadas, como sendo metáforas (Miscelâneas, 5.9). 
O maior platonista da Igreja do ocidente – Agostinho – era adepto da danação eterna, 
como será visto mais abaixo. Onde Orígenes, sim, pode ser enquadrado é no papel 
de  um  dos  campeões  da  ortodoxia.  Em  tudo  o  que  escrevia  procurava  dar 
embasamento  bíblico  e,  mesmo  quando  alegorizava,  não  era  incomum  combater 
interpretações de rivais da ortodoxia como gnósticos e marcionistas.  De Principiis é 
uma obra que, ironicamente, deveria ajudar nos embates teológicos com os outros 
cristianismos. Seu caráter “heterodoxo” deixa de ser tão chamativo caso se entenda 
que, quando ele viveu, a ortodoxia, apesar de já estar razoavelmente delineada, ainda 
possuía  fronteiras  nebulosas as quais  ele  pôde forçar,  tanto  que alguns preferem 
chamar tal grupo de “proto-ortodoxia”. Ter explorado aquilo que Igreja ainda não tinha 
opinião  definida  foi  justamente  um  dos  primeiros  argumentos  de  Pânfilo  em  sua 
Apologia por Orígenes (6).
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Na  verdade,  ele  discutiu  essas  coisas  no  começo  do  livro  "Peri  Archon"  [De 
Principiis], para que mostrar quais eram aquelas que estão estabelecidas de algum 
modo na doutrina recebida da Igreja,  e  as que não estivessem de modo algum 
nitidamente definidas. Discute sobre todas individualmente conforme esta divisão, 
como mostrou acima, ao longo restante do corpo dos livros; foram postas a todos os 
exames,  mesmo  as  que  mostrou  acima  estarem  de  acordo  com  as  doutrinas 
definidas pela Igreja, declamando de modo mais indubitável e inabalável a partir das 
santas  Escrituras;  quanto  ao  fato  sobre  o  qual  mostrou  não  estar  de  modo 
manifesto, nem ser deduzido a partir do que a Igreja proclamou, usa antes opiniões 
e  juízos  que  poderão  ter  lhe  ocorrido  tanto  em  debates  a  respeito  dele  como 
discussões sobre tais, assim como ele é usado por algumas declarações específicas 
e determinadas, isto é, mais discutindo-se e cogitando-se do que dogmatizando.

(Patrologia Graeca, v.17, 551)

É preciso ter mente, portanto, o caráter essencialmente especulativo da obra. Não 
apenas Orígenes se enquadra nessa situação: de certa forma, vários membros da 
patrística  tiveram  opiniões  que  vieram  a  ser  rejeitadas  depois,  o  que  levou  os 
membros da ortodoxia a desenvolver filtros para usar apenas a parte de suas obras 
que lhe era mais palatável. Assim, ao mesmo tempo em que destruíram bastante sua 
criatividade primeva, colaboraram para preservar um retrato dela:

É  dirigido  contra  mim  que  eu  algumas  vezes  louvei  Orígenes.  Se  não  estou 
enganado,  fiz  isso  em apenas  duas  ocasiões,  no  curto  prefácio  (endereçado  a 
Dâmaso) para suas homilias do Cântico dos Cânticos e no prólogo do meu livro 
sobre  nomes hebraicos.  Nessas  passagens  algum dogma da  Igreja  é  posto  em 
questão? É dita alguma coisa a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou da 
ressurreição da carne? Ou da condição material ou imaterial da alma? Eu apenas 
louvei a simplicidade de sua interpretação e comentário e nem a fé, nem os dogmas 
da  Igreja  são  discutidos,  afinal.  Só  se  lida  com princípio  morais  e  a  névoa  da 
alegoria é desfeita com uma explicação clara. Eu louvei o comentarista, mas não o 
teólogo, o intelectual, mas não o crente, o filósofo, mas não o apóstolo. Mas se os 
homens desejam saber meu verdadeiro julgamento quanto a Orígenes, deixe-os ler 
meus comentários sobre Eclesiástico, deixe-os percorrer meus três livros sobre a 
epístola aos Efésios: eles então verão que sempre me opus a suas doutrinas. Que 
absurdo  seria  elogiar  um  sistema  ao  ponto  de  endossar  suas  blasfêmias!  O 
abençoado Cipriano tomou Tertuliano como seu mestre, como seus escritos provam; 
embora, deleitado como fica com a habilidade desse douto e zeloso escritor, não se 
junta a ele para seguir Montano e Maximília. Apolinário é o autor do mais pesado 
livro contra Porfírio e Eusébio compôs uma refinada história da Igreja; apesar do 
primeiro ter mutilado a humanidade encarnada de Cristo, ao passo que o último foi o 
mais  declarado  campeão  da  iniquidade  de  Ário. “Ai”,  diz  Isaías,  ”dos  que  bem 
chamam de mal e ao bem mal; quem põe o amargo por doce e doce por amargo ” (Is 
5:20).  Não  devemos  difamar  as  virtudes  de  nossos  oponentes  –  se  tiverem 
quaisquer qualidades louváveis – mas nem devemos louvar os defeitos de nossos 
amigos. Cada um dos vários casos deve ser julgado por seus próprios méritos e não 
por uma referência às pessoas em questão. Enquanto Lucílio foi justamente atacado 
por Horácio pela irregularidade de seus versos, ele foi, da mesma forma, justamente 
louvado por seu estilo sagaz e fascinante.

Jerônimo, Carta 84 - a Pamáquio e Oceano.



Notas:
(1) – Para saber mais: [Wand, cap. IX e XI].

(2) – Elizabeth Clare Prophet,  Reencarnação - O Elo Perdido do Cristianismo, Nova 
Era,  cap  XVI:  “Gnosticismo  –  Orígenes  absorveu  este  conceito  através  de  um 
professor chamado Paulo de Antioquia.”

(3)  – Um dos últimos sistemas dualistas similar  aos gnósticos a possuir  relevante 
difusão  na  cultura  ocidental  foi  o  credo  das  igrejas  cátaras  na  Idade Média.  Nos 
tempos modernos, faltam exemplos ao grande público do mundo judaico-cristão que 
deem uma boa ideia do que seja realmente uma teologia gnóstica sendo professada. 
As religiões monoteístas, em suas inúmeras ramificações, pregam a existência de um 
único deus verdadeiro e criador do material e espiritual. Portanto, cada uma busca, a 
sua maneira,  desatar  o nó filosófico de conciliar  a onibenevolência divina,  o livre-
arbítrio humano e maldade existente no mundo. Ainda assim, muitas obras de ficção 
adotam elementos gnósticos em sua trama, dando a sua audiência uma vaga ideia do 
que seria sistema gnóstico, mesmo que ela não se dê conta disso. Gostaria de dar 
alguns exemplos [atenção: spoilers abaixo.]:

1. Os filmes Matrix (só o primeiro da trilogia) e O Show de Truman – Como são de 
grande conhecimento,  não vou entrar  em muitos detalhes:  ambos partem do 
pressuposto que os protagonistas chamam de “realidade” é a mais pura fraude 
criada por seres manipuladores, que desejam mantê-los em estado de alienação 
somente para que sirvam aos seus propósitos egoístas. É interessante a cena 
final  de  Show...,  quando  o  Truman  finalmente  consegue  achar  a  saída  do 
gigantesco  estúdio  televisivo  que  fora  até  então  seu  “mundo”,  o  diretor  do 
seriado  faz  um  último  esforço  para  convencê-lo  a  ficar.  Ele  não  faz  isso 
pessoalmente, mas através de potentes alto-falantes que fazem sua voz ecoar 
por todo o ambiente. Era como se Truman estivesse ouvindo diretamente a voz 
de....  você  sabe  muito  bem  quem!  Matrix possui  claramente  uma  figura 
redentora – a personagem Neo – de início relutante, mas que aos poucos vai  
aceitando seu papel  como libertador  da humanidade do jugo das máquinas. 
Vale destacar o papel do traidor Cypher, que prefere voltar a “viver” na realidade 
virtual criada por computadores para aprisionar as mentes humanas a encarar 
numa realidade devastada. “A ignorância é uma bênção”, diz em sua “melhor” 
frase. A realidade talvez não agrade a todos...

2. O anime Fullmetal Alchemist – Em um universo alternativo, onde a alquimia não 
teria  se  degenerado  em  esoterismo  e,  sim,  alcançado  o  status de  ciência 
respeitável,  dois  jovens  irmãos  (Alphonse  e  Edward  Elric)  sofrem  terríveis 
sequelas  após  um experimento  alquímico  fracassado.  Dispostos  a  restaurar 
seus corpos, partem em busca da chamada “pedra filosofal”: um objeto lendário 
que daria a um alquimista a capacidade de fazer qualquer “transmutação”. Em 
suas andanças, encontram-se com sua antiga professora de alquimia que, ao 
constatar  o resultado da imprudência dos garotos,  primeiro os espanca para 
depois abraçá-los e chorar copiosamente, pois guardava um segredo: também 
tentara fazer a mesma coisa que eles (reviver uma pessoa morta) e pago preço 
similar. Passado algum tempo (episódio 31), ela e um dos irmãos trocam ideias 



sobre o que vivenciaram durante os desastres de suas tentativas. Algo havia em 
comum:  ambos se  encontraram diante  de  um portal  que,  ao  se  abrir,  tanto 
mutilou seus corpos como incrementou seus poderes. A ex-mestra lhe pergunta: 
“Ed,  o  que  você  viu  do  outro  lado  daquele  portão?”.  E  o  antigo  discípulo 
responde: “Eu vi tudo o que é alquimia. Eu senti como se tudo, o mundo todo,  
estivesse  passando  por  dentro  de  mim.  A  verdade  universal  estava  lá.“  “A 
verdade universal?” - retruca a ex-mestra - “Para mim, pareceu como o inferno.” 
Os irmãos já haviam descoberto qual era a vil matéria-prima da pedra filosofal;  
agora  alguém tinha  a  audácia  de  lhes  dizer  que  a  fonte  do  saber  de  toda 
alquimia  talvez  não  fosse  alguma  coisa  boa.  Muitas  surpresas  ainda 
aguardavam pelos irmãos Elric, como a revelação de que a alquimia possuía 
uma falha grave em seu postulado mais básico. Era o portal, valendo-se do que 
existia além dele, que dava a ilusão desse postulado ser válido. Apesar de ser 
um desenho e sua principal função ser meramente divertir com suas cenas de 
luta,  este  anime  possui  um  enredo  inteligente  e  aborda  diversos  temas 
pertinentes a nossa sociedade “real”. Não se aprofunda em nenhum, claro, e 
isso até é bom porque passa a valer o que não é dito. Muito melhor do que as  
cartilhas de “literatura edificante”.

3. A trilogia  Fronteiras do Universo (no original  inglês –  His Dark Materials),  de 
Philip Pullman: Existem vários universos paralelos ao nosso, cada um com suas 
próprias particularidades. Em um desses universos alternativos, as pessoas não 
possuem suas almas dentro de seus corpos; em vez disso, elas se manifestam 
fisicamente  fora  delas  em  forma  de  animais  –  os  daemons  – que  os 
acompanham onde quer que vão, interagindo com seus donos como se fossem 
seus melhores amigos. Nesse mesmo universo, a Igreja Católica continua forte 
e poderosa. Não há mais a figura de um monarca papal, mas um conjunto de 
colegiados denominado Magistério.  Nesse mundo onde temporal  e o secular 
vivem se estranhando, cresceu a garota Lyra Belacqua, que levava uma vida 
comum de uma moleca bem esperta. As coisas mudam quando crianças pobres 
da redondeza começam a sumir misteriosamente. Após Lyra ter melhor amigo 
sequestrado, ela resolve partir, depois de alguns percalços, com um grupo de 
aliados em busca das crianças desaparecidas.  Durante  o percurso,  diversas 
perguntas rondam a mente de Lyra. O que era o chamado “pó” que ouvira por 
acaso e deixava os clérigos obcecados? Por que as crianças eram imunes a ele 
e passavam a atraí-lo quando cresciam? Qual a relação do Magistério com os 
sequestros?  O  que  era  inicialmente  uma  missão  de  resgate  vai  ganhando 
proporções épicas e colocará em jogo não só o destino do mundo de Lyra, mas 
os de todos os universos.  Aos poucos,  principalmente na segunda parte  da 
trilogia,  mistérios  começam  a  ser  revelados:  o  pó  é  aquilo  que  em  nosso 
universo  chamamos  de  “matéria  escura”  (dark  material).  Dessa  matéria, 
espontaneamente  surgiram  os  “anjos”  sendo  que  o  primeiríssimo  (e  mais 
poderoso) se aproveitou de sua posição privilegiada e convenceu os demais que 
de  era  seu  criador  e  se  intitulou  a  Autoridade.  Até  que  um dia  a  farsa  foi 
descoberta e começou a primeira guerra celestial. Os partidários da Autoridade 
venceram,  mas  os  anjos  derrotados  manipularam  a  evolução  humana  para 
tornar  nosso  cérebro  um grande  receptor  da  matéria  escura  que  lhes  dera 
origem.  Com  a  ajuda  humana,  pretendem  se  lançar  à  desforra  contra  a 



Autoridade. Vários elementos gnósticos se juntam nesta obra literária:  o que 
pensamos  ser  bom  (a  Autoridade/Deus  e  seus  anjos)  é  mau  e  nossos 
verdadeiros aliados são os que pensamos serem maus (humanos hereges, os 
anjos caídos, as bruxas e dois assassinos); Lyra junto com um menino de nosso 
mundo – Will – fazem o papel de figuras redentoras, portadores de instrumentos 
secretos (o “aletiômetro” e a “faca sutil”) e que guiarão seus amigos de vitória 
em vitória, rompendo as barreiras entre os diversos mundos que o Magistério 
tenta esconder. Só há um detalhe: Fronteiras do Universo é uma obra atéia, pois 
não há a figura de um bom deus, já que os anjos surgiram espontaneamente. 
Ainda  assim  Fronteiras... possui  uma  gama  de  características  que  permite 
identificá-la como um “gnosticismo ateu”. Não que Pullman realmente creia no 
mundo “mágico” por ele criado, mas o que fez é certamente o nêmesis da série 
As Crônicas de Nárnia,  de C.S.  Lewis,  que está cheia de pregações cristãs 
disfarçadas. Pena que a adaptação para o cinema do primeiro livro – A Bússola 
de  Ouro  – tenha  ficado  muito  aquém  do  original.  A  própria  atenuação  do 
discurso  polemista,  para  não  chocar  (mais  ainda)  o  público  conservador, 
contribuiu  para  isso.  Sobrou  apenas  a  fantasia  dos  efeitos  especiais.  Uma 
insossa fantasia.

A partir do alto, à esquerda, e em sentido horário: Show de Truman, Matrix, A Bússola 
de Ouro e Fullmetal Alchemist: gnosticismos modernos.

(4)  Que não era  imperador  romano ao contrário  do afirmado em J.R.  Chaves,  A 



Reencarnação na Bíblia e na Ciência, ebm, 7ª ed., cap. VI.

(5) Prophet cita o Comentário ao Evangelho de João de  forma incompleta, dando a 
falsa ideia de que Orígenes defendia a transmigração nesta obra.

(6) Do texto latino transmitido por Rufino:

Haec quidem inter principia primi libri “Περι Αρχων” disseruit, ut ostenderet quae sint 
illa quae manifeste in Ecclesiastica praedicatione tradita sunt, et quae sint quae non 
aperte  definiuntur.  De  quibus  singulis  secundum  eam  divisionem,  quam  supra 
ostendit,  sparsim disputat in reliquo corpore librorum, ea quidem quae ex definito 
praedicari  ab  Ecclesia  supra  docuit,  omnibus adhibitis  probamentis,  ex Scripturis 
sanctis  manifestius  et  constantius  asserens;  de  his  vero  de  quibus  ostendit  non 
manifeste,  neque  ex  definito  in  Ecclesia  praedicari,  opinionibus  magis,  et  his 
sensibus qui  disputanti  ei  et  tractanti  de talibus occurrere potuerunt,  quam certis 
aliquibus ac definitis assertionibus utitur, id est, discutiens et pertractans potius quam 
affirmans.

Vale lembrar que Jerônimo reclamou, em sua carta 84 e sua Apologia contra Rufino,  
que  a  tradução  latina  deste  inserira  textos  de  Eusébio  (autor  do  último  livro  da 
Apologia  pro  Origene)  no primeiro  livro  (atribuído  a  Pânfilo,  mestre  de  Eusébio  e 
também fã de Orígenes). Como sobrou apenas o primeiro livro da obra, não é mais 
possível verificar isso. Os autores de Nicene and Post-Nicene Fathers foram céticos 
quanto  à  acusação  declarando,  em  seu  prólogo  às  obras  de  Rufino,  que  “seu 
sentimento  de amargor  o  levou  a  se perder  nesse caminho”.  De qualquer  forma, 
Apologia foi feita a quatro mãos e era grande sinergia entre os dois autores da obra, 
ao ponto de o discípulo ter adotado o nome “Eusebius Pamphili” (Eusébio, [amigo] de 
Pânfilo). Algo de Pânfilo deve ainda estar presente.
[topo]

http://www.falhasespiritismo.org/2012/01/19/misquoting-origens-elizabeth-clare-prophet/


3 - Antecedentes Históricos II: Origenismo

Tal  como a  morte  de  Cristo  (o  homem)  marca  o  início  do  cristianismo,  com sua 
mensagem se  transformando pela  boca  dos  apóstolos e  demais  continuadores,  a 
morte  de  Orígenes  foi  o  ponto  de  partida  de  intensas  especulações  teológicas 
daqueles que se julgavam seus herdeiros. Num exemplo mais próximo a nós, pode-se 
dizer que Karl Marx sofreu processo semelhante. Temos suas obras principais –  O 
Capital e  O Manifesto Comunista – em texto original e em diversas traduções. Ao 
contrário de Orígenes, há pouca dúvida sobre o que Marx escreveu de próprio punho 
(com uma ajudinha de Engels). Mas nada disso impediu que, ao longo do século XX, 
surgissem diversos “sabores” de comunismo sendo implantados pelo planeta. Alguns 
se julgavam a verdadeira expressão real das ideias do mestre, outros assumiam seu 
caráter reformista para a nova realidade em que viviam. O resultado é que não há 
exagero em dizer que, se estivesse vivo em meados do século passado, Marx não 
seria  marxista.  Da mesma forma,  processo semelhante  ocorreu com as idéias de 
Orígenes. O cristianismo do século IV já havia se diferenciado bastante daquele de 
cem anos antes: de seita oriental perseguida, tornara-se a religião imperial; a maior 
“fluidez teológica” da patrística antenicena já havia acabado, estando o credo ortodoxo 
em franca consolidação; o gnosticismo já não era um adversário, mas outros como o 
arianismo e maniqueísmo impunham desafios teológicos; e o monasticismo cristão 
florescera,  em  especial  nos  lugares  mais  ermos  do  império,  liberando  novas 
especulações para outro tipo de vida religiosa. Como fora concebido para ajudar num 
panorama já bem distinto, o origenismo começou a mudar nas mãos de seus novos 
seguidores e deixar de ser útil como teologia para os que o observavam de fora. 

Pode-se ter uma ideia relativamente boa dos pontos nevrálgicos que os origenismos 
produziram ao longo dos séculos IV e V através dos ataques de seus adversários. 
Epifânio,  em  seu  Paranion,  cap.LXIII  (ca.  374)  –  baseado  principalmente  nas 
informações de no  Tratado sobre a Ressurreição de Metódio de Olimpo (ca. 311) – 
acusava os origenistas de negar a ressurreição dos mortos, de ter Cristo e o Espírito 
Santo  como  seres  criados  e  subordinados  ao  Pai  (um  flerte  com  o  poderoso 
arianismo),  de  alegorizar  o  Paraíso,  os  Céus  e  tudo  o  mais,  e  de  levianamente 
acreditar que o reino de Cristo chegaria a um término. 

Teófilo de Alexandria combateu uma forma de origenismo difundida entre os monges 
do  deserto,  cuja  principal  síntese  encontra-se  no  Tratado  Kephalaia  Gnostika de 
Evágrio Pôntico. Segundo este, Jesus Cristo não era o  Logos encarnado, mas um 
intelecto (nous) que não sofreu o efeito da queda dos demais e teria assumido um 
corpo material  a fim de mostrar o caminho de volta para a união com Deus. Para 
atingir a salvação, os humanos deveriam exercitar a oração e atitude contemplativa 
para se livrar de tudo que remetesse à materialidade, o que exigiria grande disciplina 
ascética e abstração intelectual. Assim, o relacionamento original com Deus – ainda 
presente em Cristo – seria restaurado, o levou seus adeptos a crer que se tornariam 
“iguais  a  Cristo”  (isochristoi).  Neste  sistema,  os  sacramentos  só  poderiam  ser 
entendidos simbolicamente, pois a verdadeira “imagem” de Deus no homem teria sido 
perdida  com  a  queda,  não  sendo  possível  mais  representá-la.  Teófilo  ainda 
acrescentou em suas Cartas Festais (conhecidas apenas nas traduções latinas de 



Jerônimo) as acusações de crerem na restauração do diabo em sua glória original e 
seu reino junto com Cristo e os anjos,  numa segunda corrupção do corpo após a 
ressurreição e sua aniquilação final, e na necessidade de Cristo ser crucificado uma 
segunda  vez  em prol  dos  demônios.  A  oposição  de  Teófilo  partilha  algo  de  sua 
campanha contra os vestígios de paganismo no Egito. Segundo [Perrone, p. 944]:

Se lermos estas cartas [Festais] em conjunto com a  Homília da Última Ceia,  um 
quadro claro da visão doutrinária de Teófilo surge. Em sua óptica, o ensinamento de 
Orígenes jazia numa doutrina pagã da consubstancialidade da alma com Deus. Os 
que  esposavam  tais  ensinamento  defendiam  que  a  salvação  era  atingida  pelo 
treinamento da alma de modo que, quando ela se desprendesse de seu invólucro 
corpóreo, fosse capaz de retornar à sua união original com o divino. Contra isso, 
Teófilo ensina que nossos primeiros ancestrais foram criados como seres corpóreos, 
com sua posse da imagem [de Deus] significando que estavam livres de corrupção. 
A punição da Queda não foi a aquisição de corpos, mas a perda da imortalidade. A 
salvação foi  trazida pelo Verbo de Deus,  que se esvaziou para se tornar  o  que 
somos a fim de por meio do batismo e da Eucaristia possa fazer de nós o que ele é. 
A imagem divina nos é restaurada através de nossa transformação em participantes 
da divina natureza por meio da matéria santificada pelo Espírito, não por causa de 
termos recuperado uma divindade inata obscurecida por nossa existência material. 
Daí  a  importância  da  ressurreição.  A imagem divina,  apesar  de  incorpórea,  não 
pertencia apenas a nossas almas.

Jerônimo, em seu tratado Contra João de Jerusalém e sua Carta a Ávito, mantém boa 
parte  das acusações de Epifânio  e  Teófilo  (a  quem traduzira),  mesmo assim não 
aparenta  estar  familiarizado  (ou  se  importar)  com  as  peculiaridades  do  tipo  de 
origenismo que floresceu no Egito. O curioso é que Jerônimo fora profundo estudioso 
da obra de Orígenes no começo de sua carreira. De certa forma, sempre continuou 
em  dívida  com  o  método  alegórico  de  interpretação  dele.  O  estopim  de  seu 
antiorigenismo foi a alusão a ele feita por Rufino, no prefácio de sua tradução latina de 
De Principiis, elogiando certas traduções que ele fizera de outras obras. Dado o cerco 
ao origenismo que se avizinhava, Jerônimo temeu por sua reputação como ortodoxo e 
se lançou a uma ácida querela com Rufino. Apesar de movido por razões pessoais, 
aspectos teológicos realmente o incomodavam como, por exemplo, o fim da hierarquia 
moral  apregoado  pelo  origenismo  em  apokatástasis e  possível  subversão  das 
posições  originais  (com  anjos  virando  demônios,  virgens  em  prostitutas)  após  a 
próxima queda. Para ele a gradação de  status dos virtuosos na Terra deveria ser 
mantida no pós-vida.  “A renúncia ascética,  e não a especulação teológica,  jaz no  
centro de sua questão religiosa.” [Clark, p. 151]

Nem sempre a acusação de origenismo partia de um ortodoxo contra “hereges”. Às 
vezes isso se dava em sentido oposto. De acordo com um relato de Agostinho de 
Hipona,  o  “herege”  Pelágio  foi  chamado  para  um  interrogatório  pelo  Sínodo  de 
Dióspolis (417 d.C). Na defesa de suas próprias posições, ele foi capaz de acusar a 
própria “ortodoxia” de origenismo:

Outra declaração que Pelágio colocou em seu livro foi lida, algo assim: “No dia do 
julgamento, Não se mostrará nenhuma indulgência com o ímpio e os pecadores,  
mas  eles  serão  consumidos  pelas  chamas  eternas.”  Isso  levou  os  irmãos  a 
considerar  a  declaração aberta  à  objeção,  pois  ela  parecia  redigida  de forma a 



implicar que todos os pecadores, quaisquer que fossem, estavam destinado a serem 
punidos com o castigo eterno, sem excetuar mesmo aqueles que adotaram Cristo 
como seu fundamento, apesar de logo após “terem edificado sobre madeira, feno,  
palha” (I Co 3:12), acerca dos quais o apóstolo escreve: “Se a obra de alguém se 
queimar, sofrerá ele dano; mas ele mesmo será salvo, embora como que através do  
fogo” (I Co 3:15). Quando, porém, Pelágio respondeu que fizera sua assertiva em 
conformidade com o Evangelho, no qual está escrito quanto aos pecadores, “Estes 
irão  para  o  castigo  eterno,  mas  os  justos  para  a  vida  eterna” (Mt  25:46).  Foi 
impossível para os juízes cristãos se indispor com a sentença que está escrita no 
Evangelho, e foi dita pelo Senhor; ainda mais não sabendo o que havia nas palavras  
tomadas  do  livro  de  Pelágio  que  pudesse  perturbar  os  irmãos,  que  estavam 
habituados a ouvir as discussões dele e as de seus seguidores. Já que, também, 
faltavam  os  que  apresentaram  a  acusação  ao  santo  bispo  Eulógio,  não  havia 
ninguém para pressioná-lo para distinguir, por alguma exceção, entre os pecadores 
que devam ser salvos pelo fogo e os a serem punidos pela perdição eterna. De fato, 
se os juízes tivessem chegado a entender  por estes meios a razão pela qual  a 
objeção  fora  feita  a  sua  declaração,  teria  ele,  então,  recusando-se  a  permitir  a 
distinção, sido justamente exposto à culpabilidade.

Mas o que Pelágio acrescentou, “Quem crê de forma diferente é um origenista”, foi 
aprovado pelos juízes, porque efetivamente a Igreja muitíssimo justamente abomina 
a opinião de Orígenes, a qual mesmo eles a quem o Senhor diz serem punidos com 
o  castigo  sem fim,  e  o  próprio  diabo  e  seus  anjos,  após  certo  tempo,  embora 
demorado,  serão purgados e libertados de suas penas,  e então se juntarão aos 
santos  que  reinam  com  Deus  em  comunhão  de  bem-aventurança.  Portanto,  o 
sínodo pronunciou que esta sentença adicional “não se opõe à Igreja” – não em 
concordância com Pelágio, mas sim em concordância com o Evangelho, que tais 
homens ímpios e pecaminosos sejam consumidos pelas chamas eternas conforme o 
Evangelho  determina  serem  merecedores  de  tal  castigo;  e  que  ele  partilhe  da 
abominável opinião de Orígenes, que afirma que o castigo deles possivelmente pode 
em  algum  momento  chegar  a  um  fim,  quando  o  Senhor  disse  ser  ele  eterno.  
Entretanto, quanto aos pecadores, dos quais o apóstolo declara “que serão salvos,  
apesar  como que através do fogo,  após sua obra ter  sido queimada,”  visto  que 
nenhuma  opinião  de  objeção  foi  manifestadamente  imputada  contra  Pelágio,  o 
sínodo não determinou nada. Portanto o que diz que o ímpio e o pecador, a quem a 
verdade consigna o castigo eterno, pode em algum momento ser daí libertado, não é 
inadequadamente rotulado por Pelágio como um  origenista.  Mas,  por  outro lado, 
quem supõe que nenhum pecador sequer mereça a misericórdia no julgamento de 
Deus pode ser designado por qualquer nome que Pelágio esteja disposto a lhe dar, 
apenas deve-se, ao mesmo tempo, estar bem ciente que este erro é não tido como 
verdade pela Igreja. “Pois não terá misericórdia quem não mostrou misericórdia.” (Tg 
2:13)

Agostinho de Hipona, Dos Processos de Pelágio, cap. IX e X.

Dados  importantes  podem ser  auferidos  da  passagem acima.  Primeiramente,  fica 
claro que Agostinho acreditava em danação eterna. Não estou comentando se tal 
crença é certa ou errada e se ele tinha um entendimento correto da palavra “eterno”. 
O que importa é que foi  desmentida a tese de autores como Chaves e  Severino 
Celestino da Silva (6) de que Agostinho seria reencarnacionista. Em segundo lugar, e 
até mais chamativo, a declaração mostra que no meio social do final do século IV e 
começo do V a palavra “origenista” se transformara numa espécie de rótulo com o 
qual podia se acusar qualquer adversário teológico de heresia. Para tanto bastava 



uma definição  elástica  de  quais  seriam os  pontos nevrálgicos  do origenismo.  Por 
exemplo, não era uma opinião universalista quanto à salvação o que bastava para 
definir  origenismo.  Gregório  de  Nissa,  por  exemplo,  era  universalista  e  também 
traducianista – defendia que alma e corpo eram formados juntos – uma ideia oposta à 
preexistência. De certa forma, como bem discutiu a historiadora Elizabeth A. Clark, de 
Epifânio  às  questões  pelagianistas,  cada  um  dos  envolvidos  tinha  sua  própria 
concepção de origenismo na cabeça e sempre a usava contra alguma heresia que lhe 
era familiar. Outra coisa comum a todos foi a supressão dos aspectos contraditórios 
da obra de Orígenes, assim tanto detratores como defensores tentavam lidar apenas 
com  coletâneas  coerentes  de  suas  ideias.  Como  bem  alertou  Rufino  –  um  dos 
defensores  de  Orígenes  como  teólogo  ortodoxo  –  a  quantidade  de  contradições 
existentes nos escritos que dispunha sugere que houve forte edição das obras do 
teólogo alexandrino: (7)

Meu objetivo na tradução do grego para o latim da “Apologia em prol de Orígenes”  
do santo mártir Pânfilo, que dei no tomo anterior conforme minha habilidade e as  
exigências do assunto, é este: desejo que saiba por meio de completa informação 
que a regra de fé que foi exposta acima em seus escritos é a que devemos abraçar  
e manter; pois é claramente mostrado que a opinião católica está contida em todos 
eles.  Entretanto,  deve-se  admitir  que  sejam  encontradas  em  seus  livros  certas 
coisas  que  não  são  apenas  diferentes  disso,  mas,  em  certos  casos,  mesmo 
repugnantes a ela; coisas que nossos cânones de verdade não sancionam e que 
não  devemos  nem  receber  nem  aceitar.  Quanto  à  razão  de  tal  opinião  ter  me 
alcançado,  isto  é  o  que  tem  sido  largamente  discutido  e  que  desejo  que  seja 
completamente  conhecido  por  ti  e  pelos  que  desejem  saber  a  verdade,  pois  é 
também  possível  que  alguns  que  tenham  sido  movidos  pela  ânsia  em  criticar 
possam aquiescer na verdade e na razão do problema quando ela tiver sido posta 
perante eles; pois alguns parecem determinados a crer em qualquer coisa no mundo 
como verdadeira em vez da que lhes tira a oportunidade de criticar. Deve-se, penso 
eu, parecer ser totalmente impossível que um homem tão erudito e tão sábio, um 
homem que mesmo os acusadores bem admitem não ter nada de tolo ou insano, 
deva  ter  escrito  o  que  é  contrário  e  repugnante  a  ele  mesmo  e  suas  próprias 
opiniões. Mas mesmo supondo que isto pudesse de algum modo ter ocorrido; como 
talvez alguns já disseram, que no declínio da vida ele possa ter esquecido o que 
escrevera em sua juventude e ter feito assertivas discrepantes com suas opiniões 
anteriores; como temos de lidar com o fato de que encontramos na mesmíssima 
passagem,  e,  como  posso  dizer,  quase  sempre  em  sentenças  sucessivas, 
sentenças inseridas indicativas de opiniões contrárias? Podemos acreditar que no 
mesmo trabalho e no mesmo tomo, e mesmo algumas vezes, como tenho falado, no 
parágrafo  seguinte,  poderia  um  homem  ter  esquecido  as  próprias  idéias?  Por 
exemplo, tão logo ele acabara de falar que nenhuma passagem em toda a Escritura 
poderia ser encontrada na qual se dizia que o Espírito Santo fora feito ou criado, 
poderia ter ele imediatamente acrescentado que o Espírito Santo fora feito junto com 
as demais criaturas? Ou ainda, que o mesmo homem afirme claramente que o Pai e 
o  Filho  são  de  uma  mesma  substância,  ou  como  é  chamado  em  grego: 
homoousuion,  poderia  na  sentença  seguinte  dizer  que  Ele  era  de  uma  outra 
substância e que era um ser criado, quando o descrevera apenas um tantinho antes 
como nascido da mesma natureza de Deus, o Pai? Ou mais uma vez na questão da 
ressurreição da carne, poderia ele, tendo tão claramente declarado ser a natureza 
da  carne  a  que  ascenderia  com a  Palavra  de  Deus  ao  céu  e  lá  apareceria  às 
Potestades Celestiais, apresentando uma nova imagem de si mesmo para a elas 
adorar, poderia ele, pergunto-te, possivelmente dar uma guinada e dizer que esta 
carne não era para ser salva? Tais coisas não poderiam acontecer mesmo no caso 
de um homem que tivesse perdido seu juízo  ou não estivesse bem da cabeça. 



Como, portanto, isso veio a ocorrer, assinalarei com toda brevidade possível.  Os 
hereges são capazes de qualquer violência, não têm nenhum remorso e nenhum 
escrúpulo:  isso  somos  forçados  a  reconhecer  pelas  ousadias  das  quais  são 
frequentemente condenados. E já que o pai deles, o diabo, desde o princípio fez de 
seu objetivo falsificar as palavras de Deus e torcê-las de seu verdadeiro significado, 
e sutilmente interpolar entre elas suas próprias idéias venenosas, então ele deixou 
para esses sucessores a mesma arte como sua herança. (...)

Rufino de Aquileia, Da Adulteração da Obra de Orígenes

De fato, algumas passagens atribuídas a Orígenes por seus detratores geram certa 
dificuldade  quando  confrontadas  com  outras  partes  do  pensamento  dele.  Um 
fragmento da versão de Jerônimo de  De Principiis preservado em sua carta a Ávito 
(nr. 124) faz uma declaração da metempsicose como uma possibilidade de expiação:

Ele (Orígenes) escreve que “(...) suas ações (das almas) e decisões nesta ou  
naquela direção é que determinaram seus vários futuros; isto é, se anjos virão a ser  
homens  ou  demônios  e  se  demônios  se  tornaram  anjos  ou  homens”.  Então, 
aduzindo vários argumentos para sustentar sua tese e sustentando que, 
enquanto  não  incapaz  de  virtude,  o  diabo  ainda  não  escolheu  ser 
virtuoso; ele finalmente raciocina de maneira bem difusa que um anjo, 
uma alma humana, e um demônio - todos de acordo como ele com a 
mesma natureza, mas diferentes arbítrios - pode, em razão de grande 
negligência ou insensatez, ser transformada em feras. Além isso, para 
evitar  a agonia do castigo e a chama abrasadora,  os mais sensíveis 
podem escolher se tornar organismos inferiores, viver na água, a forma 
deste  ou  daquele  animal;  de  modo  que  temos  razão  para  temer  a 
metamorfose não apenas em seres quadrúpedes, mas até em peixes. 
Então, para que ele não seja acusado de sustentar junto com Pitágoras 
a transmigração das almas, ele termina o raciocínio ímpio com o qual 
tem ferido seu leitor ao dizer: “não se deve pensar que faço destas coisas  
dogmas, elas são apenas conjecturas expostas para mostrar que não se faz vista  
grossa a elas totalmente.” 

Não se encontra nada parecido na versão latina de Rufino e tal passagem é uma séria 
candidata àquelas que ele atribui a “hereges”. O cerne principal do sistema teológico 
constante em De Principiis é o livre-arbítrio. O caráter racional das criaturas de Deus, 
tão necessário ao pleno exercício dele, ficaria tolhido num corpo animal. Ademais, é 
grande a evidência em outras obras que chegaram a nós em textos gregos – como 
Contra Celso (livro I, cap.20) e Comentário sobre Mateus (11.17) – onde ele rechaça a 
passagem para corpos animais.

Por  outro  lado,  algumas  opiniões  discrepantes  dentro  de  uma  obra  de  Orígenes 
podem não ser fraudes, mas, sim, sinal de uma mente a explorar hipóteses distintas. 
Numa já citada passagem de  Comentário sobre Romanos, há uma opinião que, na 
versão de Rufino (a única restante), é atribuída a terceiros, embora pudesse bem ser  
uma das opiniões que Orígenes trazia à tona, ainda que para depois refutar:



Ao propor essas coisas e similares, eles conjecturam que esses mesmos arranjos 
terão de ser repetidos por Cristo mesmo nas eras futuras (cf.  De Principiis II.3.4). 
Mas  responderemos  brevemente  a  estas  coisas  o  melhor  que  pudermos. 
Certamente não negamos que o livre  arbítrio  sempre permanecerá nas criaturas 
racionais,  mas  afirmamos  que  o  poder  da  cruz  de  Cristo  e  de  sua  morte  que 
assegurou o fim das eras (cf. Hb 9:26) é tão grande que é suficiente para a cura e 
restauração não apenas do presente e do futuro, mas também das eras passadas. 
Ela basta não somente para nossa ordem humana, mas também para as potestades 
e  ordens  celestes  (cf.  De  Principiis II.3.5).  Pois  segundo  o  pronunciamento  do 
próprio Apóstolo Paulo: Cristo fez a paz “pelo sangue de sua cruz” não apenas com 
“as coisas sobre a terra” mas também com “as coisas no céus” (cf. Cl 1:20).

Comentário sobre Romanos, V.10.14

Tanto aqui como em passagens análogas em  De Principiis, a hipótese de mundos 
futuros similares ao atual (um empréstimo do estoicismo), inclusive na sequência dos 
eventos,  é colocada na boca de terceiros.  Para defender  que isto  poderia ser  do 
próprio Orígenes, [Scheck, p. 374] usa a mesma carta Jerônimo a Ávito, onde o rival 
de Rufino afirma que, segundo Orígenes, Cristo deveria ser de novo crucificado no 
céu para limpar a iniquidade de lá. Assim, se Cristo repetisse um mesmo ato nesta era 
- embora em outro plano - não seria de todo impossível que repetisse em outras eras. 
Como a tendenciosidade de Jerônimo é parecida, ainda que no sentido oposto, ele 
pode muito bem ter omitido refutações internas existentes no livro. Muitos dos ataques 
a Orígenes seriam feitos, então, a partir desses textos escolhidos a dedo e pinçados,  
eliminando o jogo de oposições do autor. Sistemas origenistas tardios fariam coisa 
análoga, porém com outras intenções.

Apesar de algumas incertezas, uma coisa pode ser claramente dita quanto a esse 
período:  foi  essa  a  fase  que  gerou  as  mais  intensas  discussões  teológicas, 
envolvendo  personagens  que  viviam  em  lugares  tão  variados  como  Roma, 
Constantinopla, Alexandria, Jerusalém e África Romana, estando envolvidos grandes 
membros da patrística pós-nicênica, que catalisaram o processo iniciado em Niceia de 
consolidação  do  credo  ortodoxo.  A  existência  deste  período  de  fortes  disputas 
conhecido como primeira crise origenista desmancha a ideia de que “a Igreja até 553 
acreditava na reencarnação” (8). Primeiro porque nem todos os sistemas origenistas 
advogavam  a  reencarnação  e,  segundo,  quando  o  faziam,  não  era  nos  moldes 
espiritualistas  modernos;  terceiro,  Orígenes  nunca  foi  consenso,  sendo  que  sua 
rejeição  levou  décadas  de  acaloradas  discussões  feitas  por  teólogos,  não  por 
imperadores; quarto, a consolidação da ortodoxia já havia se delineado pelo menos 
120 anos antes. A segunda crise origenista de 543-553 foi uma erupção datada e de 
efeito local, um fenômeno mais especificamente palestino. Perto de sua antecessora, 
ela foi fim de feira: adeptos de uma teoria conspiratória é que estão mais interessados 
em inflar seu papel.

Notas:

(7) Deve-se admitir  que o texto de  De Principiis,  o qual chegou até nós completo 



somente  pela  versão  latina  de  Rufino,  está  adulterado.  E  neste  caso,  o  próprio 
confessou, durante a querela com Jerônimo, ter modificado o texto, a fim de corrigir as 
dificuldades  expostas  em  “Da  Adulteração...”.  Do  texto  grego  “original”  restam 
principalmente alguns extratos de Philocalia, uma compilação de Gregório Nazianzeno 
e Basílio de Cesareia, e fragmentos constantes na sinopse feita por Jerônimo em sua 
carta a Ávito (número 124 na série  Nicene and Post-Nicene Fathers).  As grandes 
amostras de  Philocalia não são as partes mais heterodoxas de  De Principiis e não 
revelam  uma  mutilação  por  Rufino  dos  trechos  mais  polêmicos,  a  não  ser  uma 
tendência a traduzir de forma parafrástica o pensamento de Orígenes. Jerônimo é que 
fornece mais material discrepante, mas mesmo este deve ser visto com ressalvas: 
uma das passagens de  De Principiis (Livro  I,  cap.  I,  8)  usada para acusação de 
subordinacionismo (uma hierarquia entre as figuras da Trindade)  foi  apontada por 
Rufino como uma interpolação em sua  Apologia contra Jerônimo  [cf. Rombs], pois 
destoava do resto do argumento. É provável que o texto que Jerônimo tinha em mãos 
fosse tão tendencioso quanto o de Rufino.  Modernamente são duas as principais 
edições de  De Principiis em língua inglesa: a da série  Ante-Nicene Fathers,  já de 
domínio público (e a que me baseio até agora), facilmente encontrada na internet, e a 
de Butterworth. Esta última, baseada na versão alemã de Koetschau, é problemática 
porque ele fez uma “reconstrução” do texto de Orígenes se valendo de procedimentos 
duvidosos. Em vez de buscar uma fidelidade ao texto original,  buscou-se encaixar 
tudo que soasse origenismo em meio ao texto de Rufino. Alguns dos anátemas de 
Justiniano,  por  exemplo,  foram postos no texto  apesar  de  não se saber  se  eram 
citações literais ou resumos de ideias; um fragmento de Gregório de Nissa (expondo e 
rejeitando  opiniões  de  terceiros)  foi  inserido  sem  garantias  de  que  aquilo  era 
realmente de Orígenes. Alguns autores espiritualistas (Prophet, por exemplo), usam o 
texto  de  Butterworth  em  seus  trabalhos,  o  que  deixa  suas  citações  um  tanto 
temerárias. Desconheço uma versão integral de De Principiis, editada em português, 
sendo assim, enquanto não sai uma nova edição crítica em inglês [Rombs], melhor 
pegar a da série Ante-Nicene Fathers , que já possui algum aparato crítico e coloca 
Jerônimo  e  Philocalia ao  fim  de  cada  livro,  deixando  para  o  leitor  a  análise  das 
diferenças. Se alguém souber francês (não é o meu caso...) a edição de Henri Crouzel 
tem tido bons elogios. Vale lembrar que, apesar de não ser uma tradução literal, a 
versão de Rufino ainda possui tudo aquilo que tornou Orígenes controverso para os 
teólogos do século IV: pré-existência, quedas, mundo sucessivos, apokhatástasis. Ele 
não quis maquilar Orígenes ao ponto de deixá-lo irreconhecível. É bem razoável dizer 
uue Rufino preservou seu mestre usando suas próprias palavras.
Sugestões de leitura para esta nota:
- Rombs, Ronnies, J., A Note on the Status of Origen's De Principiis in English, Vigiliae 
Christiane, Brill, Vol. 61, nº 1, 2007 , p. 21-29;.
- Uebersax, John S., Early Christianity and Reincarnation: Modern Misrepresentation 
of Quotes by Origen , 2006

(8) J.R. Chaves,  A Reencarnação na Bíblia e na Ciência,  ebm, 7ª ed.,  cap. VIII  e 
Severino Celestino da Silva, Analisando as Traduções Bíblicas, .Idéia, 4ª ed., cap. XI.
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4 - O Livro de Hierotheos – A Ponte entre as Duas Crises 

O  origenismo rapidamente  declinou  no  ocidente  após  a  morte  de  seus  principais 
defensores, como Rufino. No oriente, ele persistiu como seita marginal dos mosteiros 
do deserto. Do Egito, em particular, chegou até nós o relato de Shenute (9) acerca de 
grupos origenistas remanescentes no deserto em meados do século V. Na descrição 
feita por ele em sua obra  Contra os Origenistas [Clark, p. 152], é apresentado um 
novo tipo  de  origenismo que abarcava  elementos  de  Evágrio  e  gnósticos.  Dentre 
entres  últimos  estavam  as  noções  de  pluralidade  de  mundo  (simultâneos,  não 
sucessivos) e a celebração por  todos esses mundos – e inclusive por  Deus – da 
Páscoa; a não-concepção de Cristo por Maria, dando-lhe uma equivalência aos anjos. 
São  quatro  ideias  presentes  em  outras  seitas  gnósticas,  ainda  que  não 
simultaneamente. Apesar de Shenute centrar mais seus ataques à parte origenista em 
si, seu relato demonstra uma evolução crescente do origenismo rumo a versões mais 
místicas,  inclusive  aceitando  alguns  pontos  de  doutrinas  das  quais  não  era 
originalmente afim.

A  sobrevivência  do  origenismo  nos  mosteiros  dos  desertos  teria,  segundo 
[Meyendorff,  cap.  III,  p.  50]  sido fruto de um fundo filosófico que ele dava à vida 
monástica:

As tradições origenistas eram mais fortes no Grande Lavra [Laura] de St. Saba na 
Palestina do que em qualquer outro lugar. No Egito elas tinham sido condenadas 
formalmente desde 400. De sua origem, o ascetismo monástico sofrera a tentação 
do espiritualismo platônico. Essencialmente um movimento popular, o monasticismo 
originalmente  expressava  a  natureza  escatológica  da  cristandade.  Milhares  de 
cristãos tinham espontaneamente se consagrado à perpétua oração no isolamento e 
pobreza  a  fim  de  se  prepararem  para  o  reino  vindouro  (para  o  qual  estavam 
adquirindo uma prévia por meio da oração), que era mais importante para eles que a  
realidade mundana. Para esse movimento espontâneo, o origenismo provinha uma 
filosofia que indubitavelmente fazia o monasticismo mais compreensível ao mundo 
helênico, mas que também modificava a própria natureza do monasticismo. Numa 
perspectiva  bíblica,  os  diferentes  aspectos  do  ascetismo  monástico  –  celibato, 
jejuns,  mortificações  –  procuravam  purificar  a  carne  corrompida  pelo  pecado  e 
prepará-la para a ressurreição. O monasticismo era entendido como um ministério 
profético que antecipava as realidades do reino vindouro. Na perspectiva origenista, 
o corpo material em que a alma foi aprisionada como uma consequência do pecado 
não teria lugar no reino. O monge buscava, portanto, não apenas purificá-lo, mas se 
desprender  completamente  dele(*).  A  própria  oração  perpétua  se  tornava  uma 
oração “intelectual”,  tendo como objetivo desmaterializar o intelecto e trazê-lo de 
volta a seu estado primitivo. A perspectiva linear da espiritualidade bíblica a almejar 
o  reino  vindouro  foi,  dessa  forma,  por  uma  perspectiva  vertical,  a  busca  pela 
desmaterialização.

(*) Nota do portal: Repare nas reclamações feitas por Ciríaco em A Vida de Ciríaco, 
cap.  13,  onde  descreve  como  o  modo  de  exercer  a  vida  ascética  dos  monges 
ortodoxos era mais prático e menos intelectualizado que o dos monges origenistas.

O misticismo teve outros desdobramentos no oriente próximo durante o fim do século 
V e início do VI, em especial num corpo de trabalhos panteístas atribuído a Dionísio, o 
Areopagita:  um suposto  cristão convertido por  Paulo  (At.  17,  34).  Obviamente,  tal 



literatura não pode ser rastreada até os tempos apostólicos, sendo, portanto,  uma 
atribuição a um conjunto de obras apócrifas a uma figura de suposta de um nome com 
autoridade. Em O Livro dos Nomes Divinos, este Pseudo-Dionísio teceu altos elogios 
a um suposto mestre:

Talvez  isto  seja  digno  de  justificativa,  visto  que  enquanto  nosso  ilustre  líder, 
Hierotheos,  está  compilando  seus  Elementos  Teológicos de  forma  acima  da 
capacidade natural, nós, como se não houvesse o bastante, temos composto este 
presente e outros tratados teológicos. E ainda, se aquele homem tivesse se dignado 
a tratar sistematicamente todos os tratados teológicos e percorrido o total de toda a 
teologia, por meio de detalhadas exposições, não deveríamos ter ido a tal nível de 
insensatez  ou  estupidez,  como  tentar  abordar  sozinhos  questões  teológicas,  de 
modo  mais  lúcido  ou  divino  que  ele,  ou  para  comprazer-nos  em  dizer 
surperfulamente as mesmas coisas duas vezes, e, além disso, sermos injustos tanto 
a um professor quanto a um amigo, e que nós, que temos sido instruídos por seus 
discursos, depois do Divino Paulo, furtaríamos para nossa própria glorificação sua 
mais ilustre contemplação e elucidação. 

Cap. III, 2

Existe  uma  obra,  datada  da  mesma  época,  atribuída  a  esse  suposto  professor 
chamada Livro de Hierotheos. Ela compartilha do mesmo caráter místico que Pseudo-
Dionísio, mas uma simples comparação das citações em “Nomes Divinos” com o livro 
atribuído a ele mostra duas tradições de caráter bem distinto. Além de apresentarem 
sistemas diferentes, a primeira ainda possui um método lógico e didático, ao passo 
que a última é uma narrativa extremamente alegórica, lembrando em muito o estilo 
quase surrealista do Apocalipse de João. Há outra diferença importante: existe um 
sério candidato a ser o autor do Livro de Hierotheos. Cronistas de posteriores como 
Bar  Hebraeus  (“História  Eclesiástica”,  séc.  XIII)  e  João  de  Dara  (“Sobre  a 
Ressurreição dos corpos humanos”, séc. IX) comentam a existência de um Pseudo-
Hierotheos redigido por um monge chamado Estevão Bar Sudaili de Edessa (Síria). O 
manuscrito que chegou até nós não identifica o autor, porém duas cartas siríacas do 
século VI nos fazem uma apresentação do pensamento de Bar Sudaili que deixam 
pouca margem de dúvida quanto à associação dele com Pseudo-Hierotheos. 

A primeira delas foi escrita por Mar Ya’Qûb ao próprio Bar Sudaili nos dá apenas uma 
pincelada  dele.  Em  linhas  gerais,  YaQûb  inicia  tecendo  elogios  à  inteligência  e 
devoção de  Bar  Sudaili,  porém,  ainda  que não se  mostre  hostil,  ele  ainda  é  um 
representante  do  pensamento  ortodoxo  e,  mais  adiante,  censura-o  por  seu 
universalismo (a única característica de seu pensamento revelada na carta):

(...) E se parece a ti que o pecador deva ser julgado de acordo com o número de 
anos que pecou, seguir-se-ia, então, que o justo deva gozar de alegria também de 
acordo com o número de anos vividos na retidão. De forma que o que pecou durante 
dez anos deveria permanecer no fogo por apenas dez e o que praticou a retidão por 
dez anos deveria, também, permanecer no reino por apenas dez anos e deveria 
então deixá-lo.

Se  a  primeira  (proposição)  for  justa  e  a  segunda  também  estiver  certa  (em 
consequência), então o ladrão que estava à direita poderia ter estado apenas uma 
única hora no Jardim do Éden,  pois  ele  ardeu com fé não mais que uma hora, 
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quando ele rogou a Cristo para lembrar dele em seu reino.

Não é assim, amigo, não é assim; em desacordo com tua opinião está guiado o 
correto julgamento do justo Deus, (que é) que tais devam ir para o fogo eterno e os 
justos para a vida eterna. O pecador que não se arrepende, se vivesse para sempre,  
teria pecado para sempre, e conforme a tendência de sua mente a continuar no 
pecado e justamente cai no inferno eterno. O rico que encheu seus celeiros com 
muitos frutos disse assim para sua alma: ”Coma, beba e regala-te; tens muitos bens 
estocados para muitos anos” (Lc 12:19). Assim sua mente estava propensa a se 
regalar por muitos anos; sua vida, portanto, é podada, mas não seu pecado, pois  
sua mente estava propensa a se entregar à diversão para sempre. É, portanto, a 
justiça que condena este homem ao fogo eterno, pois, até onde seu arbítrio estava 
envolvido, ele teria vivido para sempre na gula. Da mesma maneira o homem reto 
herda justamente  a vida  eterna,  porque,  até  onde seu arbítrio  estava envolvido,  
tencionava servir a Deus para sempre, embora sua vida estivesse, sem o controle 
dele, podada pela morte vinda do caminho da retidão. (...) 

Alguém pode querer fazer graça da argumentação de Mar Ya’Qûb – cuja lógica é 
muito similar a uso da presciência divina por autores protopelagianos [Clark, cap. V] – 
mas quem assim o fizer  revelará apenas a intenção de desviar  a análise do foco 
principal:  em  que  consistia  o  origenismo  de  Bar  Sudaili  e  sua  relação  com  os 
ortodoxos? O panorama fica um pouco mais claro com a carta de Filoxeno de Mabûg 
para os presbíteros de Edessa Abraão e Orestes. Por meio dela ficamos sabendo que 
Bar Sudaili  era originário de Edessa, radicando-se, depois, em Jerusalém e talvez 
tenha estado no nas terras do Nilo  em alguma fase da vida (hum...),  já  que fora 
discípulo  de  João,  o  egípcio.  É  relatado,  também,  um  certo  proselitismo  dele, 
procurando sempre difundir seu próprio pensamento:

Soube que Estevão, o escriba, que partiu do meio de nós algum tempo atrás e agora 
reside nos arredores de Jerusalém, enviou-vos, certa ocasião, seguidores seus com 
cartas e livros compostos por ele; tomando ao mesmo tempo o cuidado de que a 
chegada dos que enviara, bem como o que estava astutamente desejando executar, 
fosse  escondido  de  nós.  Pois  ele  pensou  que,  soubesse  eu  que  enviara  a  vós 
homens e, também, escritos, suas esperanças pudessem ser frustradas. Imaginou 
insanamente – de onde eu não sei, mas certamente através de Satã, pois ele é o Pai  
e causa de cada heresia – lançar em um livro uma ímpia e frívola doutrina, que é 
digna de ser reputada não apenas como heresia, mas pior que o paganismo e o 
judaísmo,  porque  ela  abertamente  incorpora  a  criação  a  Deus  e  ensina  que  é 
necessário para todas as coisas se tornar como Ele. Também falsifica as Santas 
Escrituras e mesmo destrói a fé na Cristandade, ensinando que cada homem pode 
pecar como queira, e dissuadindo pagãos, judeus e hereges da instrução cristã e de 
serem convertidos a Deus. Deixa sem efeito o santo Batismo, e a dádiva dos divinos 
mistérios, e os esforços e lutas pela retidão. Pois se, de acordo com suas ímpias 
palavras,  não  haverá  Julgamento,  mas  todos  receberão  a  mesma  medida  de 
retribuição, então a mesma honra será concedida ao apóstolo Pedro e a Simão, o 
Mago, ao pregador Paulo e ao traidor Judas, aos Apóstolos e Evangelistas (*). E o 
que é especialmente cheio de uma iniquidade próxima ao insano é, diz ele, que tudo 
é  de uma natureza  única  com Deus.  Justamente  o  que foi  detalhado  é  o  mais 
importante e totalmente repreensível; pois então os Apóstolos trabalharam em vão e 
converteram  todas  as  nações  do  paganismo  à  Cristandade,  se  mesmo  sem 
instrução  na  fé  e  o  batismo  eles  serão  iguais  aos  Apóstolos  e  se  tornarão 
consubstanciais com Deus, o Senhor do Universo. 

(*) O jogo de antíteses aqui parece ter sido omitido acidentalmente.



E mais uma vez o universalismo da doutrina de Bar Sudaili foi afirmado (e deturpado),  
surgindo,  porém,  um elemento  novo:  seu  panteísmo.  De certa  forma,  a  união  da 
criação com Deus não seria imediata, mas um processo dividido em “fases”;

Seguindo a doutrina judaica, ele assinala duas retribuições depois da ressurreição,  
uma que ele chama de  descanso (cf.  Hb 3 e 4) e a outra de  perfeição,  uma de 
liberdade e outra de  divindade, junto com outros nomes que inventou e aplicou a 
elas. Visto que essa teoria ocorria apenas entre os judeus, que dizem que após a 
ressurreição haverá um descanso de mil anos, durante o qual os justos comerão e 
beberão e os pecadores passarão fome e sede;  os justos se entregarão a todo 
deleite físico e os pecadores sofrerão todo tormento. Quanto a essa crença, está 
escrito que Nosso Senhor disse: “Estais errados, não sabendo as Escrituras nem o  
poder de Deus: pois na ressurreição dos mortos eles não comem, nem bebem, nem  
se casam, mas são como os anjos de Deus” (1) Mas considerando sua crença, que 
descanso seja uma coisa e o reino outra; e a glória antes da consumação uma coisa 
e a própria consumação outra; perguntaríamos de qual Livro Sagrado, ou profeta, ou 
apóstolo, ou mestre ele recebeu essa doutrina de divisão em três ordens? Pois ele 
entende, como o próprio diz,  por  movimento o sexto  dia,  tendo retirado o termo 
movimento do monge Evágrio (2); por sábado, que Cristo será tudo em todos os 
homens; e por dia primeiro, que Deus será tudo em todos. Além disso, mostra que é 
inferior para o homem estar unido a Cristo do que estar em Deus. Imaginou, então, 
que poderia confirmar esses três (estágios) pelas palavras que Nosso Senhor falou 
aos fariseus,  que é certo  não ser  uma figura  de linguagem, uma alegoria,  uma 
parábola ou um mistério, mas a narração de uma ação imaginada pelos fariseus,  
como é demonstrado pela leitura delas. “No mesmo dia vieram alguns dos fariseus,  
dizendo-lhe: ‘Retira-te e vai-te daqui, pois Herodes deseja te matar’.  E Ele disse  
lhes: ‘Ide vós e digam àquela raposa: ‘Eis que expulso demônios e realizo curas hoje  
e amanhã, e no terceiro dia estarei perfeito [consumado]’. Todavia devo trabalhar (3)  
hoje e amanhã,  e no dia seguinte partirei  (daqui)  (4),  pois não convém que um  
Profeta pereça fora de Jerusalém (5)’.” Agora se, de acordo com as pesquisas dele, 
hoje, o sexto dia, for uma alegoria para este mundo e amanhã, o sábado, um tipo de  
descanso, e o terceiro dia, o primeiro dia da semana, um símbolo da consumação; o 
que  vem,  então,  depois  da  consumação?  Será  Nosso  Senhor  novamente 
crucificado? Mas por quem? Já que, segundo sua doutrina, mesmo os judeus se 
tornarão de uma natureza única com Deus.

(1) Mt 22:29-30 e Mc 22:24-25. “Não comem, nem bebem” é uma interpolação.

(2) Evágrio Pôntico, discípulo de Gregório Nazianzeno e comentado mais acima.

(3)  A  expressão  trabalhar no  lugar  de  andar está  na  Peshitta,  mas  não  nos 
evangelhos curetonianos.

(4) A versão curetoniana apresenta outra leitura. [disponível em Frothingham, p. 37]

(5) Lc 13:31-33.

Esta última indagação de Filoxeno não faz sentido, simplesmente porque um sistema 
de universalista não é cíclico necessariamente:

Tanto Orígenes e Teodoro de Mopsuéstia, assim como Bar Sudaili, estabelecem três 
períodos para a existência racional:  o presente; aquele quando toda a existência 
estiver unida em Cristo; e a absorção final ou αποχαταστασις; a única diferença era 



que para Teodoro este seria  o fim,  ao passo que para Orígenes o processo se 
repetiria continuamente. A mesma doutrina foi ensinada por Gregório de Nissa num 
ponto de vista e por Deodoro de Tarso em outro. 

Frothingham, cap. V.

Comparando o  conteúdo do manuscrito  restante  de  O Livro  do Santo Hierotheos  
sobre os Mistérios Ocultos da Divindade (ou, literalmente,  da Casa de Deus) com o 
conteúdo das cartas acima, similaridades grandes surgem com elas e com sistemas 
origenistas que identificam seu autor com Bar Sudaili. Logo de início, este Pseudo-
Hierotheos nos oferece um exemplo tipicamente origenista da queda das almas e 
apokhatástasis:

O Bem, que glorificamos, é o poder criador, provedor e mantenedor do Universo; do 
qual todas as existências distintas vieram a ocorrer por separação, pelo qual o ser  
de cada uma é mantido e para o qual desejam constantemente retornar.

As distinções foram estabelecidas a partir da Essência Universal nesta sabedoria. O 
Bem, sendo uniforme, não poderia produzir nada não-uniforme: quando a queda do 
Bem ocorreu, ordens distintas de existência não vieram a existir imediatamente, pois  
uniformidade  não  produz  distinção:  pelo  contrário,  a  distinção  vem  das  ordens 
distintas da Natureza Divina, de todas as naturezas distintas e desiguais do homem, 
e dos animais quadrúpedes sobre a terra, e dos pássaros e das feras e dos peixes, 
e também dos distintos seres que estão sob a terra, os que sofrem muitos tormentos 
no inferno. Para todos esses, o tamanho de seu afastamento do Bem determina a 
extensão de sua queda.

(...)

A  algumas mentes  (10),  porém,  foram deixadas,  pelo  Bem,  sua inconsciência  e 
essência irracional (como os poderes do mal), - mas mesmo elas serão finalmente 
redimidas. (...)

Hierotheos, Livro I

Apesar desses dois pontos importantes em comum, a leitura de Psedo-Hierotheos 
mostra uma obra com características bem distintas de De Principiis. Orígenes, ainda 
que tenha sido o principal artífice da interpretação alegórica de seu tempo, estava 
imbuído de um caráter  racionalista e especulativo,  estando todos os vôos de sua 
mente devidamente explicados.  De maneira diversa,  Pseudo-Hierotheos se mostra 
mais como uma obra extremamente mística, assumindo o caráter de uma revelação:

Toda natureza inteligente é determinada, conhecida e compreendida pela essência 
que está  acima dela;  e  determina,  conhece e  compreende a  essência  que está 
abaixo dela; mas apenas à mente pura pertence a visão do que está acima e abaixo.  
Nem mesmo aos anjos estão revelados os maravilhosos mistérios das mentes puras 
e santas.

Hierotheos, Livro I

Todas essas doutrinas, que são desconhecidas até mesmo aos anjos, desvendei 
para  ti,  meu  filho,  apesar  de  eu  mesmo  ser,  quanto  a  isso,  desprezado  pelos 



homens.

Hierotheos, Livro V

Outro aspecto peculiar em relação aos seus antecessores é a forma como a doutrina 
é passada. Não é uma dissertação acerca dos desígnios de Deus para toda a criação, 
mas antes a narrativa da viagem pessoal de uma alma rumo à perfeição e união com 
as  demais.  Tudo  narrado  em  estilo  tão  surrealista  ao  ponto  de  o  próprio  autor 
comentar que “isso deve ser entendido de maneira figurativa e metafórica” (Livro II). 
Apesar de não haver a enumeração de sexto, sétimo e primeiro dia da semana como 
na carta de Filoxeno – lembrando, como visto em um extrato mais acima, que ele 
deixa a entender a existência de variações na nomenclatura usada por Bar Sudaili -, 
também estão definidos três etapas para essa jornada. A primeira corresponderia à 
época atual, quando a mente aspira dirigir-se ao primeiro princípio, mas ainda possui 
o mal dentro de si. A segunda é o processo de purificação após a morte, quando a 
mente  revive  todas  as  experiências  de  Cristo  até  se  identificar  com ele.  Por  fim, 
acontece a consumação final, a fusão de todas as coisas com o caos inicial. Aí que 
entra o caráter único de Hierotheos que é a “pedra de toque” para ligar seu autor a 
Bar Sudaili: várias das coincidências acima ocorreram com outros autores origenistas, 
mas somente ele chegou a um final panteísta [Frothingham, cap. V]. Apesar de ser 
uma  consequência  lógica  do  princípio  origenista  de  “o  princípio  e  o  fim  são  os  
mesmos”, o desaparecimento de Deus Pai para dar lugar ao caos do Bem é um passo 
só ousado por esse monge de Edessa (11):

(...) o primeiro dia da semana, diz ele, é consumação, porque então Deus se tornará 
tudo em todos; isto é, tudo estará em Deus, uma natureza, uma substância; então tal  
não mais existirá, Ele que criou e os que receberam sua ação criadora; Ele que 
mostra benevolência e aqueles a quem ama; e não haverá mais Pai, Filho e Espírito;  
pois, se ele delira que o Criador e todas as suas criaturas que são distintas umas 
das  outras  se  tornarão  uma  natureza  e  pessoa,  como  não  devem  pessoas 
consubstanciais  necessariamente  se  tornar  uma  pessoa?  Assim,  haveria  uma 
mescla não somente da criação com a Divina Substância, mas também das Pessoas 
[da Trindade] umas com as outras.

Carta de Filoxeno de Mabûg

(...) Saiba, então que toda natureza será mesclada com o Pai: que nada perecerá ou 
será destruído, mas tudo irá retornar, ser santificado, unido e mesclado. Assim Deus 
será tudo em todos. Mesmo o inferno acabará e os condenados retornarão. Todas 
as ordens e distinções cessarão.  Deus acabará,  e  Cristo  deixará  de existir,  e  o 
Espírito não mais será chamado de espírito. Apenas a essência permanecerá.

Hierotheos, Livro V

Se alguém disser que todos os seres racionais estarão um dia unidos 
em um,  quando as hipóstases,  bem como as diversidades e corpos, 
terão desaparecido, e que o conhecimento do mundo será tragado junto 
com a  ruína  dos  mundos  e  a  rejeição  dos  corpos  como  também a 
abolição de [todos] os nomes, e que finalmente haverá uma identificação 
da  ϒνωοις e  das  hipóstases;  e  além  disso,  que  nesta  pretensa 
apokhatástasis, apenas os espíritos continuarão a existir, como se fosse 



na aparente pré-existência: seja anátema.

XIV anátema do V Concílio contra Orígenes

Este origenismo panteísta (ou, a rigor, pan-niilista) deixou sua marca nos mosteiros 
palestinos do século VI, ao ponto de aparecer entre os anátemas contra Orígenes. 
Outros  paralelos  intrigantes  podem  ser  traçados  entre  a  doutrina  de  Pseudo-
Hierotheos e o breve esboço das heresias que Ciríaco descreveu a Cirilo de Citópolis:

Eles  negam  que  Cristo  pertença  à  Trindade.  Dizem  que  nossos  corpos 
ressuscitados passarão por uma destruição total e o de Cristo primeiro que todos. 
Dizem que a santa Trindade não criou o mundo e que na restauração todos os seres 
racionais,  mesmo os demônios, serão capazes de criar éons. Dizem que nossos 
corpos serão erguidos etéreos e esféricos, e afirmam que o corpo do Senhor foi 
erguido nessa forma. Dizem que todos serão iguais a Cristo na restauração.

Vamos por partes:
• “Eles negam que Cristo pertença à Trindade.”  –  Já em  De Principiis (II.6), 
Orígenes dá sua explicação para a encarnação do Verbo como um processo que 
ocorreu da união dele  com a única alma que não teria  sofrido a  queda das 
demais. Ela teria se tornado divina e una com Ele por uma infusão de poderes e 
se tornou o veículo para a encarnação do Verbo. Em Kephalaia Gnostika (IV, 18) 
de Evágrio Pôntico, essa alma deixa de ser plenamente divina e deixa de ser 
considerada parte  da  Trindade (V,  69).  Um novo estágio  se  dá  em Pseudo-
Hierotheos, onde Cristo é referido como (livro I) a mente principal, a que recebeu 
poder sobre todas as outras que se separaram da Essência Universal ou como 
“mente purificada” (livro III);
• “Dizem que nossos corpos ressuscitados passarão por uma destruição total e o  
de Cristo primeiro que todos.” – Em  De Principiis (I.6.4, II.2 e III.6), Orígenes 
expõe os prós e contras de duas hipóteses para o destino dos seres racionais: 
um corpóreo e outro imaterial. Em Kephalaia Gnostika (II.17 e II. 62), apenas o 
destino  imaterial  é  citado.  Como  Pseudo-Hierotheos  extrapola  para  um  final 
panteísta, a dissolução corporal é uma consequência lógica;
• “Dizem que a santa Trindade não criou o mundo” – Em  Kephalaia Gnostika 
(IV.58), a alma de Cristo é apresentada como o efetivo mediador da criação do 
mundo material. Em Pseudo-Hierotheos, de fato, não há nenhum criador para as 
mentes individuais: elas se desgarram do princípio uniforme do Bem sem que 
isso fosse vontade dele.  A concessão de meios para que as mentes caídas 
pudessem entrar em movimento de volta à Essência é obra desse princípio, que 
tem  um  papel  de  destaque  maior  que  o  dos  elementos  da  Trindade. 
Corresponde, também, a uma parte do sexto anátema do V Concílio;
• “Dizem que nossos corpos serão erguidos etéreos e esféricos, e afirmam que o  
corpo do Senhor foi erguido nessa forma.” – Nenhum dos textos de Orígenes 
que chegou até  nós  ou de seus seguidores traz  essa assertiva.  Ela  apenas 
aparece nos anátemas de do V Concílio (cf. X) e Justiniano (cf. V);
• “Dizem que todos serão iguais a Cristo na restauração.” – Esta seria a segunda 
etapa da ascensão da mente, segundo Bar Sudaili;
• “(...)  e que na restauração todos os seres racionais,  mesmo os demônios,  



serão capazes de criar éons.” – Essa ficou por último de propósito, pois traz uma 
nítida herança que Pseudo-Hierotheos teve do evagrianismo do século IV:

Quando a  νους [mente] tiver recebido conhecimento essencial, então ela também 
será chamada de “Deus”, porque também será capaz de criar mundos variados.

Kephalaia Gnostika, V. 81.

Ela [a mente], então, começará, por uma nova e santa produção, a criar um novo 
mundo e criará um novo homem em sua imagem sem imagem e conforme sua 
semelhança sem semelhança. Ela medirá o céu com seu palmo, e avaliará o pó da 
terra com sua medida: contará as gotas do oceano e pesará as montanhas numa 
balança (cf. Is 40:12)

Hierotheos, livro IV

Apenas um dos itens enumerados por Cirilo não pode ser encontrado em Pseudo-
Hierotheos  e  a  consumação  panteísta  –  não  citada  por  ele  –  está  presente  nos 
anátemas de 553, que combatiam ideias bem mais arrojadas que os anteriores de 
Justiniano. Mesmo esse item não encontrado é comum às duas listas de anátemas. 
Fica patente que o esbravejo de São Cirilo não era mero surto de um ortodoxo e a 
doutrina  superorigenista  contida  no  Pseudo-Hierotheos  de  Bar  Sudaili  –  ou  algo 
similar – fez realmente seu ninho entre os membros do partido isochrista da Palestina 
do século VI. A rixa entre os origenistas moderados e os radicais estaria na raiz da 
queda final do movimento.

Notas

(9) Também grafado Shenoute ou Shenoud. Não encontrei sua versão em português

(10) Apesar de O Livro de Hierotheos ter chegado até nós por meio de uma versão 
siríaca, o uso continuado do termo “mente” sugere o evagrianismo grego νους (mente, 
intelecto).

(11) Frothingham traz mais paralelos com as citações de outros cronistas e Pseudo-
Dionísio. Seu livro traz uma edição integral de O Livro de Hierotheos (em inglês, com 
extratos  siríacos),  as  duas  cartas  acerca  de  Bar  Sudaili  (na  forma  bilíngue 
inglês/siríaco).  Suas citações de  O Livro dos Nomes Divinos conferem com as de 
Christian  Classics  Ethereal  Library e  ainda  possuem  um  estilo  de  inglês  menos 
arcaizante. A referência feita a Vida de Saba está correta também. Portanto, além de 
ser fonte primária, a obra de Frothingham se mostra confiável como secundária. Vale 
comentar que, embora seja um trabalho do século XIX, detalha cada citação em suas 
notas de rodapé, mostrando que pesquisa historiográfica de qualidade não é uma 
convenção recente.

[topo]

http://www.ccel.org/ccel/dionysius/works.ii.ii.ii.iii.html


5 – Enquanto Isso, em Constantinopla, um (Quase) Novo Império Romano 

Durante o período de 235 a 284, o mundo romano mergulhou em profundo caos, 
quando suas estruturas estrutura político-sociais foram submetidas à dura prova: em 
cinquenta anos, ele teve mais de vinte imperadores. Um morreu por causas naturais e 
outro foi aprisionado em combate pelos partas, todos os demais foram assassinados. 
Isso sem contar usurpadores locais que tentavam arrancar nacos do império, invasões 
de bárbaros ao norte, incursões persas no leste e pestilências que dizimaram boa 
parte da população.

A anarquia se encerrou com a ascensão de Diocleciano, sendo ele mesmo oriundo do 
meio militar. Sua proposta de restauração envolvia profunda reorganização política, 
como o aumento do número de unidades administrativas – agrupadas em “dioceses” 
supervisionadas  por  “vigários”  (vicarii)  –  e  de  comandos  militares,  embora  cada 
general  dispusesse de um efetivo  menor  de tropas a  fim de evitar  revoltas.  Para 
sustentar esse aparato, sofisticou-se a arrecadação de impostos com recenseamentos 
metódicos e a vinculação dos cidadãos a seu local de nascimento e profissão. Todos 
deveriam ficar onde sempre estiveram para facilitar a tarefa dos coletores e, por editos 
de  seus  sucessores,  as  profissões  se  tornaram  hereditárias:  o  filho  de  artesão 
ingressaria na corporação do pai, filhos de veteranos seguiriam carreira militar e o 
agricultor passaria a enxada de geração em geração. De certa forma, a sociedade 
romana começava a engendrar as castas sociais da Idade Média. Pouco restou da 
estrutura  política  original  anterior  à  anarquia  militar  -  quando  ainda  existia  uma 
fachada de instituições republicanas na monarquia - e o governo assumia cada vez 
mais ares de uma monarquia helenística autocrática de direito divino.

Contra essa adoração à figura do imperador  se interpunha estranha seita oriental 
muitas vezes avessa ao serviço militar e às obrigações do credo estat romano. De 
início foi  tida mais como uma facção judaica e,  por  isso,  dispensada do culto  ao 
imperador. Não tardou muito para as autoridades perceberem que não se tratava de 
uma religião étnica como judaísmo, já que a maior parte de seus adeptos tinha origem 
pagã e viviam às turras com os demais grupos judaicos. Adoravam um tal de Cristo 
como a um deus (12) que era canibalizado (13) e acreditavam num iminente fim da 
ordem estabelecida. Era um bando de antipatriotas e, no mínimo, gente suspeita a 
atrair  a  ira  dos  verdadeiros  deuses,  portanto  bons  bodes  expiatórios.  Assim,  os 
chamados “cristãos” foram vitimas de perseguições desde o tempo de Nero (em 64 
d.C., após incêndio de Roma), que prosseguiram de forma intermitente sob o governo 
de outros imperadores, em geral com caráter local e eram alternadas com grandes 
tréguas. Uma perseguição em escala nacional iniciou-se Décio (249-251) e Valeriano 
(253-260),  que  foi  abandonada  pelos  seus  sucessores  com  uma  nova  fase  de 
tolerância.

Alguns historiadores (Gibbon entre eles, n. 14) atribuem à difusão do cristianismo uma 
certa culpa no declínio de Roma, por levar ao desinteresse pela vida pública em prol 
da  futura,  a  adotar  uma  postura  de  paz  e  não  resistência  ante  as  agressões, 
acarretando  o  fim  da  combatividade  dos  romanos.  Há  uma  certa  verdade  nisso, 
embora talvez ocorra uma inversão entre causa e efeito: de início, o cristianismo se 
expandiu  mais  justamente  por  causa  da  decadência  das  instituições.  Quando  o 



Estado  não  era  mais  capaz  de  zelar  pela  segurança  e  bem-estar  da  população, 
tornando-se cada vez mais explorador  e brutal,  as comunidades cristãs forneciam 
uma rede de amparo social  para esta  vida,  explicação escatológica para tragédia 
presente e a esperança de uma nova vida futura (15). Pelo começo do século IV, 
cerca  de  10%  dos  habitantes  do  império  já  eram  de  cristãos  (16).  Uma  cifra  já 
considerável, que não poderia passar despercebida por qualquer governante, ainda 
mais que, pela própria evolução doutrinária, começavam a admitir a possibilidade de 
ser ao mesmo tempo bons cristãos e bons romanos, já havendo fiéis nas fileiras do 
exército e na administração. Diocleciano, com planos de fortalecer a religião pagã e 
influenciado por seu braço-direito, Galério, promoveu uma nova era de perseguição 
oficial a partir de 296, que, com o tempo, assumiu metas genocidas.

Outro grande marco foi a repartição do império entre quatro indivíduos: dois com o 
título de “Augusto” (ele e Maximiano) e outros dois com o de “César” (Constâncio 
Cloro e Galério), que os sucederiam, cabendo a cada uma fatia distinta do império. 
Roma não foi capital de nenhum dos tetrarcas ocidentais. Maximiano preferiu residir 
em Milão, mais perto da fronteira com o Danúbio e as demais eram Nicomédia (Ásia 
Menor), Trèves (Gália) e Sírmio (Bálcãs). Pela primeira vez Roma deixava de ser sede 
administrativa para permanecer mais como um símbolo do poder romano.

Diocleciano tomou o cuidado de reservar para si o posto principal dentro da tetrarquia 
e o sistema funcionou bem enquanto o esteve encabeçando. Entretanto a disputa pelo 
poder reiniciou logo após a simultânea abdicação dele e de seu co-imperador. No 
auge  da  contenda,  seis  Augustos  guerreavam  entre  si.  A  vitória  final  foi  de 
Constantino – filho de Constâncio -, que reunificou o império, mas isso não significaria 
um retorno à ordem anterior e, sim, um divisor de águas na história romana.

Império Romano à época de Diocleciano. Fonte: História das Civilizações, vol. I, p. 
254.



Num primeiro passo, em disputa com seu rival Maxêncio pelo controle do ocidente, 
teria ocorrido um episódio cercado por certa áurea de lenda (o famoso “in hoc signo 
vices”, lembram?). Após a visão mística às vésperas da batalha decisiva, Constantino 
adotou o emblema da justaposição das letras gregas khi e rhô – as duas primeiras da 
palavra “Cristo” em grego - como uma espécie de amuleto a ser usado nos 
estandartes e, depois, nos escudos dos soldados. Atribuindo sua vitória ao deus 
cristão, chegou a um acordo com o líder o oriente, Licínio, para a publicação em 
conjunto de edito de tolerância em 313. Posteriormente, alegando a violação do 
mesmo por Licínio, Constantino o depôs e exilou, para finalmente executá-lo em 324, 
reunificando o império. Constantino se tornava o primeiro governante declaradamente 
pró-cristão do império e esta seria a regra daí em diante, salvo breve do reinado de 
Juliano (17), o Apóstata (361-363). À parte dessa história trazida por Eusébio de 
Cesaréia em sua obra ”A Vida de Constantino“ livro II, cap. XXXI, debate-se ainda 
quais seriam as causas mais, digamos, “profanas” para a aliança com o cristianismo. 
Uma das propostas deriva das próprias palavras de Constantino registrada por 
Eusébio:

Meu propósito  então  era,  primeiro,  trazer  os  diversos  juízos  feitos  por  todas  as 
nações  acerca  da  Divindade  a  uma  condição,  por  assim  dizer,  de  firme 
uniformidade, e, em segundo lugar, restaurar a saúde do sistema do mundo, então 
sofrendo do poder maligno de um doloroso desequilíbrio. 

“Carta ao Bispo Alexandre e ao Presbítero Ário”, “Vida de Constantino”, 

http://www.fordham.edu/halsall/basis/vita-constantine.html


livro II, cap. LXV.

Assim, Constantino teria em mente uma nova proposta de restauração, calcada na 
autoridade de um credo único monoteísta, liderado por sua exclusiva autoridade (18). 
Problema, porém surgiam com a escolha do cristianismo para cimento dessa reforma. 
Apesar de ter sofrido um gradual processo de uniformização ao longo dos séculos II e 
III,  algumas questões a respeito do que seria a doutrina “padrão” da nova religião 
estatal ainda se encontravam em aberto. A mais nevrálgica era a situação da natureza 
de Jesus Cristo: a maioria das principais facções julgava Cristo (assim como o Espírito 
Santo) um deus a ser adorado, mas qual seria seu relacionamento com o Deus do 
Antigo Testamento? As principais opiniões existentes eram (19):

• Adocionismo: Jesus era humano em todos os sentidos, sendo “adotado” por Deus 
como Filho por ocasião de seu batismo e em função de sua retidão;

• Triteísmo: O Pai, o Filho e o Espírito seriam três deuses distintos;

• Docetismo: Jesus era plenamente Deus, apenas “parecia” (dokeo – “parecer”) ser 
humano;

• Patripassionismo:  Uma  das  primeiras  soluções  dadas  à  questão  do 
humano/divino:  o  Pai  tornou-se  um  ser  humano  chamado  Jesus,  o  Filho, 
portanto ambos eram a mesma pessoa. Isto implicaria que Deus seria capaz de 
sofrer e morrer (pater – pai, passio – paixão, sofrimento). Esta conclusão lógica 
levou à sua rejeição;

• Sabelianismo: haveria em Deus uma só pessoa, o Pai, sendo o Filho e o Espírito 
Santo meros atributos ou emanações Suas;

• Arianismo:  Derivada  a  partir  de  uma  fórmula  criada  pelo  presbítero  Ário  de 
Alexandria para conciliar a divindade de Jesus com a mutabilidade da criação. 
Segundo ele, no princípio haveria apenas o Pai que em determinado instante 
criara o Filho e por meio dele criou todas as coisas. Cristo, portanto, era uma 
entidade divina, mas subordinada ao Pai como primeiro da criação. E foi ele 
quem deu vida a tudo o mais - sendo o Espírito, analogamente, sua primeira 
criatura - e tornou-se humano. Flertava com o subordinacionismo de Orígenes e 
se  dividia  em  três  correntes:  Anomoeanos (“Dissimilar”)  ou  ultra-arianos  – 
ressaltavam a separação entre Pai e Filho -, homoeanos (“Similar”) ou arianismo 
propriamente  dito,  e  os  semi-arianos  ou  homoiousianos  (“de  substância 
semelhante”) – que aproximavam a divindade do Filho à do Pai;

• Homoousionismo: De homoousios (“da mesma substância”): Visão que defendia 
a plena divindade e humanidade de Cristo, tendo sempre existido e sendo divino 
por conta própria, e não de forma derivada. Seria da mesma essência do Pai e 
co-eterno com Ele, assim como o Espírito Santo. Um só deus manifesto em três 
pessoas. Teve como seu grande defensor a figura do diácono (e futuro bispo) 
Atanásio,  que  travou  longa  disputa  com  os  arianos  na  primeira  metade  do 
século IV.



Como esse caldeirão de divisões poderia convulsionar a nova ordem religiosa que 
pretendia  estabelecer,  Constantino lançou um esforço para padronizar  o  credo da 
diferentes comunidades cristãs pela convocação do Concílio de Nicéia em 325. A 
quantidade  de  bispos  participantes  varia  conforme  o  cronista,  girando  em  torno 
trezentos.  Destes,  dezenove eram partidários  de  Ário  a  maioria  dos  restantes  de 
homoousianos.  Apesar  da  vitória  certa  de  uma  facção,  para  o  imperador  era 
necessário consenso total e, então, tomou partido da maioria e ameaçou de exílio 
quem  discordasse.  Apenas  dois  bispos  arianos  mais  aguerridos  se  recusaram  e 
enfrentaram seu destino junto com Ário (20). Outras questões também tratadas foram 
as definições de ocasião para celebração da Páscoa, o cisma meleciano, regras para 
a  ordenação  de  futuros  bispos  e  a  definição  de  uma  organização  administrativa 
eclesiástica  que  se  espelhava  na  civil.  Ou  você  acha  que  os  nomes  “diocese”  e 
“vigário” vieram da Bíblia?

De perseguida religião de minoria, o cristianismo caíra nas graças estatais, recebendo 
todo  o  tipo  de  isenções  e  benefícios.  O  número  de  adeptos  cresceu  forma 
avassaladora:  de  uma  minoria  da  população  no  início  do  século  IV,  tornaram-se 
maioria absoluta ao fim do mesmo. Constantino ainda preservou certa igualdade entre 
pagãos e cristãos no início de seu governo,  para depois mostrar  certa predileção 
pelos  últimos.  Ainda  era  cedo,  porém,  para  decretá-la  religião  oficial.  Os  futuros 
imperadores,  já  criados  desde  o  berço  na  religião,  continuariam  os  trabalhos  de 
“cerco” aos pagãos. Mesmo na geração que viveu a perseguição de Diocleciano, a 
transformação de “bigorna em martelo” já estava em andamento, atuando inicialmente 
no  front interno  contra  remanescente  de  outros  cristianismos  como  valentianos, 
montanistas  e  marcionistas,  que,  mesmo  após  313,  sofreram  sob  legislação 
semelhante à de Diocleciano (21).

Outro feito do primeiro imperador cristão a deixar consequências duradouras foi  a 
fundação de uma nova capital – Constantinopla – em 330. Também envolta sob o 
relato lendário de outra suposta visão mística, ela conta, por sua vez, com motivações 
bem práticas. Situada no antigo sítio da cidade-estado grega de Bizâncio, a “nova 
Roma” estava bem na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, perto das províncias 
mais ricas e cristianizadas, sem contar que estava a meio caminho tanto do Danúbio 
quanto da Mesopotâmia do Império Persa dos partas. Além dessas duas importantes 
fronteiras a zelar, sua própria localização na ponta de uma península era bastante 
defensável,  além de possuir  opções de reabastecimento ou fuga por via marítima. 
Constantino procurou o mais que possível espelhar a antiga sede, até como forma de 
legitimação de uma criação artificial, chegando ao ponto de assentar o núcleo urbano 
em sete colinas e mandar importar uma plebe genuína. 



Mapa de Constantinopla. Fonte: [Angold]

À morte de Constantino em 337, nenhuma dessas inovações estava consolidada. A 
cidade ainda se encontrava pela metade, com várias construções feitas às pressas e 
nem mais capital de um império uno era, pois não só o império fora outra vez dividido 
entre  os  herdeiros  (três  Augustos  e  dois  Césares),  como  cristianismo  continuava 
mostrando grande ímpeto dissensionista. Esse último problema se deve, em parte, à 
própria atitude do antigo imperador para com a facção derrotada em Niceia. Em vez 
de  tomar  uma  política  definida  com  base  no  credo  aprovado  em  325,  o  antigo 
imperado gradualmente restaurou o status de arianos que haviam caído em desgraça, 
tendo, inclusive, reabilitado Ário - que morreu pouco antes de sua consagração na 
catedral.  Apesar  de  pouco  numerosos  entre  os  bispos,  possuíam  uma  maior 
representação entre o baixo-clero e puderam se reorganizar e expandir sua influência, 
inclusive na corte. Tanto que Constantino deixou seu testamento nas mãos de um 
padre ariano e foi batizado já próximo à morte por Eusébio de Nicomédia, bispo ariano 
e chefe da facção. Em seguida, ao passo que continuava a construção da capital 
deixada  por  seu  pai,  Constâncio  II,  filho  do  imperador  que  herdou  as  províncias 
orientais, apoiou o arianismo e provocou uma fuga  homoousianos para o ocidente, 
onde seus irmãos Constantino II (extremo ocidente) e Constante (províncias centrais) 
tinham uma postura mais simpática à Niceia. Em 340, Constantino II morreu e seus 
domínios foram incorporados aos de Constante, que em 350 seria deposto e morto 
por  Magnêncio.  Constâncio  não tardou a  reagir  e  353  derrotou  o  usurpador  (que 
depois se suicidou) e novamente unificou o império. Foi o ápice da força ariana, cuja 
primazia,  contudo,  não  foi  possível  devido  à  resistência  dos  homoousianos no 
ocidente e às sucessivas divisões internas de seus membros. De 340 a 380 cerca de 
doze concílios e sínodos giraram em torno da controvérsia  ariana.  Após pequeno 
ínterim pagão de Juliano (361-363), primo de Constâncio e último da linhagem de 
Constantino, e de Joviano, um sucessor pró-Nicéia, o império foi novamente dividido, 
agora entre os irmãos Valentiniano I  (ocidente) e Valente (oriente).  O primeiro era 



omisso em questões religiosas não se aliando a qualquer lado, sendo até tolerante 
com  pagãos.  Essa  postura  neutra,  porém,  rendeu-lhe  a  animosidade  de  todos. 
Valente, por sua vez, era francamente favorável aos arianos e preferiu, tal como seus 
dois breves antecessores, comandar a partir de Antioquia, que estava mais perto da 
fronteira persa. Tanto o status de capital de Constantinopla como o credo niceno se 
encontravam na defensiva. 

A  cartada  final  ainda  não  havia  sido  dada  e  as  reformas  de  Constantino  foram 
preservadas, num primeiro momento, pela atuação em prol de Nicéia (22) dos Padres 
Capadócios no oriente (Basílio, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno) junto com 
Ambrósio de Milão (23) e Hilário de Poitiers (24) no ocidente; depois, pela queda de 
Valente  devido  a  um descuido  dele  mesmo.  Mais  preocupado  com  as  fronteiras 
orientais, não prestou atenção ao que acontecia ao norte dos Bálcãs com as tribos 
bárbaras (25) que acolhera no interior do império. Fugindo do assédio de uma nova 
classe  de  guerreiros  vindo  da  Ásia  central,  os  hunos,  os  germânicos  visigodos 
solicitaram  abrigo  ao  imperador  do  oriente,  que  inconsequentemente  atendeu  ao 
pedido. Aconteceu que a instalação dos visigodos foi tão desastrada e foram vítimas 
de tantos abusos, que se rebelaram e passaram ao saque e devastação das terras de 
seus anfitriões, tendo inclusive assediado Constantinopla. Após a morte de Valente 
em  combate  (em  378),  o  sucessor  de  Valentiniano,  Graciano,  enviou  o  general 
espanhol Teodósio para resolver a situação e, depois de várias lutas não decisivas, 
chegou  a  um  acordo  com  visigodos,  que  estabeleceram  um  reino  autônomo  na 
província da Mésia em troca da prestação de serviço militar.  Quando ocorreu um 
golpe  no  ocidente,  Teodósio  marchou  contra  o  usurpador  e  se  tornou  o  último 
governante a ter todo o império sob seu poder. 

Aliado dos  homoousianos,  que eram mais fortes no seu ocidente natal,  Teodósio, 
ainda  apenas  como  regente  do  oriente,  lançou  o  edito  de  Tessalônica,  que 
estabeleceu  definitivamente  o  homoousianismo como  o  credo  a  ser  considerado 
“universal” (do grego katholikós) e a religião oficial do império (26). Arianos e pagãos 
entraram na ilegalidade, pois ser cidadão romano agora equivalia, na prática, a ser 
cristão e ortodoxo;  além de,  no ano seguinte,  ter  sido convocado um concílio  em 
Constantinopla que definiu a doutrina da Trindade quase tal como é conhecida hoje e 
aceita  pela  maior  parte  das  seitas  cristãs.  Como  conseqüência,  o  cristianismo 
homoousiano tornou-se  realmente  “universal”  no  ocidente  ao  longo  do  século  V, 
embora  o  paganismo  ainda  encontrasse  remanescentes  no  oriente,  seja  entre 
intelectuais ainda adeptos tradição clássica (27) ou em pessoas humildes de zonas 
rurais ainda pouco cristianizadas. O arianismo já se difundia ente os bárbaros fora das 
fronteiras do império e voltaria ao poder no ocidente por meio deles.

Em  suas  realizações  seculares,  Teodósio  restaurou  Constantinopla  como  capital, 
reiniciou as obras que estavam paradas desde a morte de Constâncio e expandiu o 
limite de suas muralhas. Não só assegurou seu status político como também, graças a 
sua intercessão e uma lenda da passagem de Santo André pela antiga Bizâncio, foi 
atendida uma antiga reivindicação local de ser considerada uma sede de patriarcado. 
A nova capital alcançou o mesmo grau de Jerusalém, Roma, Alexandria e Antioquia 
em termos honorífico, por ter sido área de pregação dos apóstolos e, posteriormente, 
em valores práticos ao exercer domínio sobre as igrejas da Trácia (atual Bulgária) e 



Ásia Menor. O ato derradeiro do imperador, ao repartir o domínio romano entre seus 
dois filhos – Honório e Arcádio – da mesma forma traria consequências indeléveis: foi 
a divisão definitiva do império, cuja linha demarcatória no continente europeu, grosso 
modo,  marca  hoje  a  separação  entre  a  cristandade  romana  e  a  grega.  Os 
contemporâneos  ainda  não  eram  capazes  de  conceber,  mas  as  duas  metades 
seguiriam caminhos divergentes até se tornarem civilizações distintas.

As discrepâncias entre cada lado do Mediterrâneo se materializaram na forma como 
cada um pôde enfrentar a crise que estourou logo no começo do século seguinte, 
como  resultado  de  um  longo  processo  de  decadência.  Já  nos  fins  do  período 
republicano, a abundância de mercadorias e escravos vindos de suas províncias levou 
a  uma  progressiva  depauperação  da  economia  itálica,  incapaz  de  competir  com 
produtos mais baratos. Um dos resultados foi o abandono dos campos e, com isso, o 
surgimento de uma massa de desocupados na cidade dependentes do auxílio estatal  
ou de nobres. Já no reinado do imperador Trajano (98 -117) – em pleno apogeu de 
Roma  –  uma  propriedade  de  antes  avaliada  em  500  mil  sestércios  podia  ser 
comprada por 300 mil. O período de anarquia do século III só fez piorar as coisas, 
com uma série de devastações provocadas pelas guerras internas que, junto com 
surtos de peste,  despovoaram províncias inteiras.  As tentativas de restauração do 
final  do século III  e início do IV tiveram o efeito colateral de complicar a máquina 
burocrática  e  aumentar  as  despesas  administrativas  e  militares.  Não conseguindo 
solver os gastos, os sucessivos governantes promoveram sucessiva depreciação da 
moeda com a redução do total de metais preciosos nela. O resultado não podia ser 
outro além de violenta inflação, às vezes combatida com ineficazes tabelamentos de 
preços (28). No âmbito externo, incursões dos povos bárbaros ao norte do Danúbio 
foram  uma  constante  desde  a  época  de  Augusto,  porém  Roma  sempre  tivera 
condições de rechaçá-las. Ao século IV, com inimigos de monta semelhante e uma 
economia  e  população  enfraquecidas,  estava  difícil  manter  a  combatividade  das 
tropas com membros exclusivamente nativos. 

De início um dever cívico e uma honra exclusiva do cidadão romano, o recrutamento 
militar teve de ser ampliado, em função da necessidade de recrutas de valor, para 
indivíduos  oriundos  de  províncias  já  aculturadas  e,  mais  tarde,  para  recrutas  de 
romanização incerta. Por fim, Constâncio já estava usando soldados germânicos para 
complementar seus efetivos (29). A dependência de estrangeiros aumentou ao longo 
do século IV e se tornou séria durante o reinado de Teodósio, com participação ampla 
dos visigodos supracitados. Com a morte dele e uma sucessão de intrigas palacianas, 
os  visigodos  passaram ao  ataque e  cercaram Roma por  dois  anos.  O imperador 
Honório, junto com a corte, encontrava-se em Ravena e recusara todas as propostas 
de pagamento de resgate à cidade, mas tampouco poderia salvá-la, pois estava sem 
tropas  suficientes  em  razão  de  outros  conflitos  internos.  Ante  esse  misto  de 
intransigência  e  incapacidade,  o  desfecho não  poderia  ser  outro:  Roma,  após  se 
manter cerca de 700 anos inviolada, foi saqueada em 410. Sem mais existir defesa 
forte ao longo da fronteira, uma a uma as tribos germânicas acossadas pelos hunos - 
visigodos,  suevos,  burgúndios,  francos,  alamanos  e  vândalos  -  adentravam  e  se 
instalavam conforme podiam e lutavam umas com as outras. O império só não acabou 
aí porque Honório conseguiu, passado o sufoco, reunir milícias ainda fiéis e expulsou 
algumas tribos e enquadrou outras, que permaneceram dentro das fronteiras com o 



status de “confederadas”. A autoridade governamental estava restaurada por volta de 
420 e Roma reconstruída, porém era ilusória a sensação de que o pior passara.

O golpe de misericórdia foi, indiretamente, desferido pelos hunos. Após afugentar os 
germanos – a quem queriam subjugar ou escravizar - para dentro do ocidente, eles 
passaram a  fazer  exigências  para  manter  a  paz.  Um dos  principais  chefes,  Átila, 
tomando ciência de seu próprio poderio, acossou Constantinopla em 443, e conseguiu 
grandes concessões e tributos. Em seguida, voltou seus ataques contra o ocidente. 
Écio,  general  romano  que  até  fizera  uso  de  mercenários  hunos  em  campanhas 
internas,  reuniu  os  bárbaros  espalhados  pela  província  da  Gália  (atual  França)  e 
conseguiu derrotar Átila em 451. Após a morte deste em 453, seu reino se esfacelou a 
lutas  entre  pretendentes.  No  ano  seguinte,  Écio  foi  assassinado  por  suspeita  de 
ambicionar o trono, deixando um vazio de líderes capazes de conter os bárbaros. 
Tanto que Roma foi novamente saqueada em 455 – desta vez pelos vândalos – e, de 
457 a 476, os imperadores se alternaram no poder ao sabor do general da ocasião (a 
maior parte deles aclamada e deposta por Rimicero, de origem bárbara), enquanto os 
bárbaros efetivamente passaram a criar estados desconectados da capital. O último 
foi um garoto de 14 anos chamado de Rômulo Augústulo (“imperadorzinho”), que fora 
entronizado  pelo  pai,  um militar  da  Panônia  (norte  da  atual  Croácia).  Quando  os 
mercenários bárbaros das tropas paternas se rebelaram, Rômulo foi  deposto pelo 
líder  delas,  Odoacro,  que, como demonstração de submissão,  enviou as insígnias 
imperiais  ao governante do oriente,  Zenão.  Em recompensa pelo gesto,  foram-lhe 
concedidos o  título  de  patricius e  a  coroa da Itália.  Era o  fim “oficial”  do Império 
Romano do Ocidente. (30)



Invasões e reinos bárbaros do século V. Fonte: História das Civilizações, vol. II, p.276.

Enquanto o Império Romano do Ocidente desmoronava, Constantinopla conseguiu 
lograr êxito em superar a crise do século V, calcada numa combinação de melhor 
preparo,  habilidade  diplomática  e  ...  certa  dose  de  sorte.  As  províncias  orientais 
sempre foram as mais  ricas e fartas  em recursos naturais,  estando mais aptas a 
suportar uma situação de crise, seja gerando seus próprios produtos e, em grande 
parte,  distribuindo  outros.  Apesar  do  tenso  relacionamento  com o  Império  Persa, 
conseguiram-se  manter  importantes  rotas  comerciais  com distantes  regiões  como 
Índia e China, de onde longas caravanas partiam até Antioquia. Outras grandes rotas 
confluíam para Alexandria através da Etiópia e do Mar Vermelho, o que dava à cidade 
importante papel como porto de distribuição por todo o Mediterrâneo. Constantinopla 
não ficava para trás, pois se situava bem na junção entre esse mar o Negro, onde 
podia  se  chegar  a  fornecedores  de  peles  no  coração  da  Rússia  através  de  rios 
navegáveis. Da capital também partiam carregamentos terrestre a percorrer estradas 
romanas ao longo do Adriático, até o ocidente.

Toda a riqueza proveniente dessa circulação de mercadorias era controlada com mão 
de ferro pelo estado e os impostos auferidos não apenas na manutenção do aparato 
estatal,  mas  também  para  construir  fortalezas,  armar  frotas  e  pagar  tropas 
mercenárias. O ouro também esta usado para prevenir invasões, seja comprando a 
paz com os inimigos ou jogando um contra o outro. Obviamente tratados assim cedo 
ou tarde degringolam com novas exigências ao ponto da extorsão ou quebra unilateral  
pura e simples.  Um caso emblemático já  citado foi  o  dos hunos de Átila.  Mesmo 
assim, enquanto as concessões contiveram os hunos, isso foi muito útil, pois, apesar 
de os visigodos terem atravessado o Danúbio por  pressão dos hunos,  esse povo 
serviu  como  uma  espécie  de  “tampão”  contra  novas  investidas  bárbaras,  que 
majoritariamente se direcionaram para o ocidente cruzando o Reno. Com a morte de 
Átila e a dissolução de seu reino, houve um suspiro de alívio, porém não demorou até 
que povos antes submetidos aos hunos passassem a agir contra o mundo romano. Os 
ostrogodos,  em  particular,  instalaram-se  inicialmente  na  província  ocidental  da 
Panônia para, em seguida, usá-la como base contra os Bálcãs. Detidos em 463, seu 
príncipe herdeiro, Teodorico, foi levado como refém para Constantinopla e lá recebeu 
toda uma formação na melhor cultura clássica. Foi coberto de honrarias à medida que 
seus serviços como chefe dos ostrogodos eram bem sucedidos ao governo de Zenão. 
Temendo tamanho prestígio, o imperador habilmente desviou a atenção de Teodorico 
para a Itália, aonde o convenceu a levar seu povo. Após derrotar Odoacro, aquele 
mesmo chefe reconhecido por Zenão tempos antes, assumiu o governo da Itália e da 
Dalmácia em 493 com o título de rex (rei) em nome de Zenão. O oriente se livrava da 
ameaça bárbara sacrificando seu irmão.  Ele  até tentara,  sob o  imperador  Leão I,  
ajudar  no  que  foi  possível  para  controlar  os  bárbaros,  inclusive numa fracassada 
incursão contra os vândalos na África em paralelo a outra na Itália  em 468,  mas 
Zenão preferiu tratá-lo apenas como mero estado-cliente de Constantinopla.

No âmbito interno, contudo, o século V se encerrava em um estado mais turbulento do 
que quando começou, principalmente quanto à questão religiosa, muito motivada pela 
rivalidade entre três dos quatro patriarcados do império - Constantinopla, Antioquia e 
Alexandria - cada um possuindo seu próprio universo cultural e pretensões teológicas 



a impor  aos  outros.  Os desentendimentos  começaram quando Nestório,  Patriarca 
constantinopolitano de 428 a 431, passou a defender uma radical separação entre as 
naturezas divina e humana de Cristo, considerando-as como pertencentes a pessoas 
distintas. Dessa forma, estariam resolvidas dúvidas teológicas com relação à paixão 
(“Deus teria  sofrido?”  Não,  apenas Cristo)  e  a  encarnação do  Verbo (Maria  seria 
apenas mãe de Cristo, não de Deus). Isso gerou imediata reação dos grupos que 
cultuavam Maria, entre os quais a Igreja de Alexandria. Para dar cabo à controvérsia 
do “nestorianismo” foi  convocado em 431 o terceiro concílio ecumênico em Éfeso. 
Após  reuniões  conturbadas,  decidiu-se  pela  condenação  ao  nestorianismo  e 
reafirmação das duas naturezas de Cristo, legitimando Maria como mãe de Deus. A 
partir daí, os nestorianos entraram na defensiva e houve a emigração de muitos para 
a Pérsia, onde tiveram ampla acolhida para sua doutrina.

Éfeso representou uma vitória para Alexandria, que saiu prestigiada do concílio e em 
posição  de  liderança.  Seu  patriarca,  Dióscoro,  promoveu  intensa  campanha 
antinestoriana  e  antiariana  encabeçada  pelo  monge  Eutíquio,  que  pregou 
principalmente  em  Constantinopla.  O  problema  foi  que  Eutíquio  caiu  no  extremo 
oposto e pregar que haveria em Cristo uma dissolução da parte humana na divina, 
resultando numa só natureza. Daí o nome “monofisismo” ou “eutiquianismo”.  Essa 
doutrina foi rejeitada por Constantinopla e por Roma, mas Alexandria conseguiu obter 
do imperador Teodósio II a convocação de um novo concílio em Éfeso no ano de 449. 
Nele, os monofisistas se impuseram pela força.

Devido a essa situação mal resolvida, o imperador seguinte, Marciano, convocou um 
novo concílio em Calcedônia [ou Caledônia] para 451, presidindo pessoalmente as 
sessões ou por  meio de representante,  o que garantiu  um desenrolar  ordeiro.  Os 
participantes condenaram o monofisismo, mantiveram a concepção de duas naturezas 
em  Cristo  e  decidiram  pela  deposição  de  Dióscoro.  Entretanto,  ao  contrário  do 
primeiro  concílio  de Éfeso,  não foi  o  bastante para deter  a nova dissidência,  que 
fincou raízes na Síria e no Egito, servindo como afirmação da autonomia local contra 
Constantinopla. 

Roma podia (e queria) adotar sem grandes problemas o credo de Calcedônia, mas no 
oriente a situação se tornou bem mais delicada. O monofisismo, porém, estava bem 
instalado no oriente e reprimi-lo levaria a um custo humano muito alto. Além do mais, 
a distância dele com a doutrina ortodoxa era menor a das demais dissidências e nem 
seu clero  tentava criar  uma hierarquia  em separado,  o  que permitia  tentativas de 
conciliação. Uma das mais famosas foi o “Henoticão” (Edito de União) de Zenão (482), 
que  reafirmava a  existência  das duas naturezas em Cristo,  conforme Calcedônia, 
mas, em um nível além da compreensão humana, as duas se fundiam. Roma, já em 
animosidade com Constantinopla  devido à equiparação entre  os dois  patriarcados 
proposta  por  Calcedônia,  não  aceitou  esta  solução que distorcia  uma decisão  do 
concílio  que  ela  acatara  e  um  estado  de  cisma  surgiu  entre  as  duas  Sés.  Seu 
sucessor, Anastácio (491-518), era monofisista e demonstrou claras simpatias a essa 
facção, mas sem chegar a um acordo com Roma quanto a Calcedônia. Não deixou 
claro qual rumo ser tomado para as partes em seu domínio ainda fiéis à ortodoxia, em 
especial à plebe de língua latina da capital, o que lhe causou um reinado conturbado.
(31)



O  século  VI  se  iniciava  com  o  ocidente  amputado  e  uma  Igreja  dividida  entre 
calcedonianos, nestorianos, monofisistas e bárbaros arianos. Apesar de as sementes 
de uma separação definitiva já terem sido plantadas cem anos antes, ainda era cedo 
para  se  considerar  alcançado  um  ponto  de  não-retorno.  Roma  era  um  passado 
próximo e uma presença ainda forte no mundo cristão. Mesmo os bárbaros que a 
dominaram adquiriram respeito por suas instituições e tudo que era romano. Um caso 
bem  emblemático  foi  do  rei  visigodo  Ataulfo,  que  liderou  seu  povo  pouco  após 
saquearem Roma:

De fato, eu mesmo também ouvi de um certo homem narbonense, destacado nos 
exércitos de Teodósio, além de religioso, prudente e sério,  relatar ao beatíssimo 
presbítero Jerônimo, próximo a Belém, cidade fortificada da Palestina, que, tendo 
sido íntimo de Ataulfo, em Narbona, e através dele ter muitas vezes informado que, 
quando este se encontrava com excessivo ânimo, vigor e disposição, num primeiro 
momento desejara ardentemente apagar o nome romano, a fim de que fizesse e 
chamasse a todo solo romano de império dos godos; e, vulgarmente falando, que 
fosse Gótia o que România havia sido; e fosse agora Ataulfo o que outrora fora 
César Augusto. Porém, como a experiência suficientemente provou, posto que os 
godos  não  podem  de  nenhum  modo  submeterem-se  às  leis  por  causa  de  sua 
barbárie  desenfreada,  nem ser  conveniente  excluir  da  república  as  leis,  sem as 
quais a república não é república, escolheu para si, ao menos, buscar sua glória em 
restaurar integralmente o nome romano, e incrementá-lo com a força dos godos, e 
ser considerado junto a posteridade como o autor da restauração romana, depois de 
não poder ter sido substituto. (32)

Paulo  Orósio,  Historiariae  Adversum  Paganos,  VII,  43Paulo  Orósio,  Historiariae 
Adversum Paganos, VII, 43

Dos vários reinos que se constituíam sobre no ocidente, a maioria buscou imitar seus 
conquistados naquilo  que viam de melhor  (33).  O rei  visigodo Eurico (466 -  484) 
incumbiu juristas romanos de codificarem a legislação oral de seu povo no  Codex 
Euricanus, baseado no código provincial romano. Os burgúndios não ficaram atrás e 
escreveram lex burgundionum e lex romana burgundionum, sendo esse último código 
para as populações nativas sob seu domínio. Os francos preservaram os sistemas de 
correios, impostos, a cunhagem de moedas e até se converteram ao catolicismo (34). 
A Itália ostrogoda, inicialmente, viu um novo período de relativa prosperidade e sua 
capital, Ravena, foi embelezada com edifícios de arquitetura de inspiração romana e 
grega  sob  o  reinado  de  Teodorico.  Este,  o  mais  romanizado  dos  reis  bárbaros, 
manteve o exército nas mãos dos germânicos, mas deixou toda a administração aos 
italianos,  que  eram  seus  principais  conselheiros,  e,  inclusive,  continuou  com  a 
instituição senatorial. Os novos governantes procuravam manter boas relações com 
Constantinopla,  a  quem  prestavam  vassalagem,  ainda  que  de  modo  apenas 
simbólico: o rei franco Clóvis obteve de Anastácio o título de cônsul e tanto Odoacro 
quanto Teodorico alegavam representar o oriente. Quanto ao primeiro, as palavras de 
uma carta enviada a Zenão por uma delegação de senadores afirmavam:

... que eles não precisavam de uma realeza separada, mas que o próprio Zenão,  
como imperador único, bastaria para ambos os extremos da Terra. Que Odoacro, 
todavia,  um  prudente  estadista  e  bravo  guerreiro,  fora  escolhido  por  eles  para 
defender seus interesses, e, portanto, requisitavam a Zenão a concessão para ele 



da dignidade de patrício e confiasse a diocese da Itália a seus cuidados. (35)

De certa forma, talvez isso não fosse mera encenação política, visto que para os que 
viveram aquela época, ainda havia um imperador em Constantinopla a zelar por eles 
durante  uma espécie de interregno – como tantas vezes houve antes -  e  os reis 
bárbaros encaravam o oriente como árbitro último (36). Constantinopla também se via 
na  posição  de  mediadora  da  cristandade,  afinal  ainda  possuía  quatro  dos  cinco 
patriarcados sob suas asas e não havia uma teologia característica que a distinguisse, 
como em Alexandria ou Roma; o que lhe dava a chance servir de conciliadora. O ideal 
de permanência do império – que perduraria até a ascensão de Carlos Magno – e as 
pretensões ecumênicas de Constantinopla seriam os alicerces de uma última tentativa 
de reconstrução do mundo romano. (37)

Notas

(12) Uma correspondência de Plínio, o Jovem, ao imperador Trajano (Cartas 10, 96)  é 
uma das mais antigas referências feitas por um pagão à difusão do cristianismo e à 
adoração de Jesus, mais especificamente na Bitínia (parte da atual Turquia) onde ele 
era governador (111-113).

(13)O  apologista  Atenágoras  (segunda  metade  do  século  II),  em  sua  obra  Uma 
Súplica aos Cristãos, cap XXXV, defende sua fé de diversas acusações feitas pelos 
pagãos,  entre  elas  a  de  canibalismo.  Provavelmente,  um mal-entendido  quanto  à 
Eucaristia.

(14)Declínio e Queda do Império Romano,  General Observations of Fall of the West. 
Está no final do capítulo XV da edição abreviada da editora Companhia das Letras.

(15) Ver [Conhecer Atual,  História I, p. 124]. Pensando bem, talvez não seja mera 
coincidência  entre  essas  razões  apresentadas  para  o  crescimento  do  cristianismo 
primitivo e a expansão veloz de seitas pentecostais nas duas últimas décadas do 
século XX em meio a um ambiente de crise econômica. E esse pitaco não é só meu:  
Antônio Risério (  A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros, Editora 34, cap. VII, 
p.201) cita um estudo de Patrícia Birman e Márcia Pereira Leite (“O que Aconteceu 
com  o  Antigo  Maior  País  Católico  do  Mundo?”)  no  qual  defendem,  entre  outras 
causas, uma associação entre o crescimento pentecostal com a recente degradação 
social do meio urbano. Ele seria uma resposta ao mal que se alastrou, dando uma 
saída  espiritual  a  uma  luta  social.  Segundo  Risério,  as  religiões  afro-brasileiras 
falharam nesse aspecto da conquista de “corações e mentes” justamente por não 
terem um viés maniqueísta, uma oposição forte entre Deus e o Diabo, nós e eles. De 
certa maneira e por outras razões, o paganismo também não tinha esse viés: havia 
deuses  “do  Bem”,  outros  nem  tanto;  mas  a  utilidade  deles  estava  mais  na  sua 
capacidade  de  resolver  problemas  mundanos  do  que  no  apelo  moral  ou  anúncio 
escatológico. Gibbon (cap. XV, causa III) relata interessantes aspetos do culto cristão 
primitivo:

The supernatural gifts, which even in this life were ascribed to the Christians above 

http://www.ccel.org/ccel/gibbon/decline/files/volume1/chap15.htm
http://www.ccel.org/ccel/gibbon/decline/files/volume1/chap39.htm
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http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/pliny.html


the rest of mankind, must have conduced to their own comfort, and very frequently to 
the conviction of infidels. Besides the occasional prodigies, which might sometimes 
be effected by the immediate interposition of the Deity when he suspended the laws 
of  Nature  for  the  service  of  religion,  the  Christian  church,  from  the  time  of  the 
apostles  and  their  first  disciples,  has  claimed  an  uninterrupted  succession  of 
miraculous powers,  the gift  of  tongues,  of  vision,  and of  prophecy,  the power  of 
expelling daemons, of healing the sick, and of raising the dead. The knowledge of  
foreign languages was frequently communicated to the contemporaries of Irenaeus, 
though Irenaeus himself was left to struggle with the difficulties of a barbarous dialect 
whilst he preached the Gospel to the natives of Gaul. The divine inspiration, whether 
it was conveyed in the form of a waking or of a sleeping vision, is described as a 
favour very liberally bestowed on all ranks of the faithful, on women as on elders, on 
boys as well as upon bishops. When their devout minds were sufficiently prepared by 
a course of prayer, of fasting, and of vigils, to receive the extraordinary impulse, they 
were transported out  of  their  senses,  and delivered in ecstasy that  was inspired, 
being mere organs of the Holy Spirit, just as a pipe or flute is of him who blows into it. 
We may add that the design of these visions was, for the most part, either to disclose 
the future history, or to guide the present administration, of the church. The expulsion 
of the daemons from the bodies of those unhappy persons whom they had been 
permitted to torment was considered as a signal though ordinary triumph of religion, 
and is repeatedly alleged by the ancient apologists as the most convincing evidence 
of the truth of Christianity.  The awful ceremony was usually performed in a public 
manner,  and  in  the  presence  of  a  great  number  of  spectators;  the  patient  was 
relieved by the power or skill of the exorcist, and the vanquished daemon was heard 
to  confess  that  he  was  one  of  the  fabled  gods  of  antiquity,  who  had  impiously  
usurped the adoration of mankind. (grifo meu)

Nada  melhor  para  derrotar  a  concorrência  do  que  demonizá-la.  A  fonte  primária 
apontada por Gibbon (como esse historiador era prestativo para nós, meros mortais!) 
para o trecho em destaque é a  Apologia de Tertuliano, cap. XXIII.Troque “fictícios 
deuses da antiguidade” (fable gods of antiquity) por Exu, Ogum, Pomba-gira, etc., e 
você terá a descrição de um culto pentecostal moderno. A história se repete? Mais ou 
menos. Na verdade, ainda que muitos pastores talvez não estejam cientes, a própria 
filosofia  Sola Scriptura do protestantismo abriu a brecha para que algumas seitas 
buscassem  o  retorno  do  cristianismo  às  suas  origens,  a  meta  de  movimentos 
fundamentalistas.  Mas  será  que  a  massa  dos  primeiros  cristãos  era  assim? 
Provavelmente. O dom de falar em línguas (que ninguém entende) – glossolalia – já 
era alvo da atenção de Paulo em I Coríntios, cap. XIII e XIV, que procura disciplinar 
seu uso na comunidade, dado que poderia provocar escândalo para os pagãos (I Cor 
14:23).  Exorcismos,  visões  e  profecias  em  meio  ao  público  abundam  no  Novo 
Testamento, que era lido em voz alta para os fiéis. Não seria surpresa se a Igreja pré-
nicena  quisesse  manter  esse  contato  com o  sobrenatural  e  o  supersticioso,  não 
importa  se  fossem  reais,  ilusórios  ou  fraudulentos.  É  irônico  constatar,  mas  os 
contemporâneos dos antigos mártires e das personagens de “Cinquenta Anos Depois” 
e “Ave Cristo” se sentiriam mais à vontade num culto pentecostal ou carismático que 
na sobriedade de uma igreja  católica tradicional  ou “protestante histórica”  e muito 
menos num estudo do LE de um centro espírita.

(16) Tais cifras (10% e 5-8%)podem ser encontradas em [Wand, cap. XII. III, p.154] e 
[Ehrman (2005), cap I, p. 35]. Infelizmente, sem maiores informações de onde elas 
saíram. Contudo, o cristianismo deveria ser uma minoria, mesmo. Do contrário, uma 
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perseguição em larga escala seria inviável.

(17) Essa alcunha talvez tenha sido uma tremenda injustiça histórica.  Juliano não 
cometeu o “pecado” da apostasia (abandono da fé), já que sempre tivera simpatia 
pela  tradição  clássica  pagã,  apesar  das  tentativas  da  educação  que  recebera. 
Dissimulando, Juliano já era pagão ao assumir o trono.

(18) Ver [História das Civilizações, Vol I, p. 262] e [Ehrman (2005), cap. I]

(19) Esta lista é um apanhado das facções contidas em [Wand, cap. XV, p. 177-190 e 
tabela C, p.312], [Ehman (2005), cap. I, p. 46-53] e [Gibbon, cap.XXI]. Deste último 
autor, vale a pena destacar o seguinte extrato:

The sect which asserted the doctrine of a similar substance was the most numerous, 
at  least  in  the  provinces  of  Asia;  and  when  the  leaders  of  both  parties  were  
assembled  in  the  council  of  Seleucia,  their opinion  would  have  prevailed  by  a 
majority of one hundred and five to forty-three bishops. The Greek word which was 
chosen to  express this  mysterious resemblance bears so close an affinity  to  the 
orthodox symbol,  that the profane of every age have derided the furious contests 
which the difference of a single diphthong excited between the Homoousians and the 
Homoiousians.  As  it  frequently  happens  that  the  sounds  and  characters  which 
approach the nearest to each other accidentally represent the most opposite ideas, 
the observation would be itself ridiculous, if it were possible to mark any real and 
sensible distinction between the doctrine of the Semi-Arians, as they were improperly 
styled, and that of the Catholics themselves.

É impressionante como um mero  i de um ditongo fez tanta confusão ao longo de 
quase um século, pois as doutrinas dos semiarianos e ortodoxos eram extremamente 
próximas (obs: este trecho de Gibbon, se não me engano, não se encontra na edição 
abreviada). Vale comentar a presença de uma simplificação muito comum em livros – 
até  por  limitação  de  espaço  [Conhecer  Atual  e,  de  forma  diferente,  História  das 
Civilizações]  -  em  apresentar,  simplesmente,  os  arianos  como  adeptos  de  uma 
natureza intermediária entre a humana e a divina para Cristo. Talvez isso coubesse 
melhor ao subgrupo dos anomoeanos, pois os demais abrangiam um espectro em que 
Cristo  era,  sim,  divino.  O  problema era  estabelecer  sua  relação  com o  Pai.  Nas 
palavras de Bart D. Ehrman:

O  Concílio  de  Niceia  reuniu-se  em  325  E.C.  para  decidir  sobre  a  questão.  Ao 
contrário do que sustenta Leigh Teabing [personagem de  O Código Da Vinci] , a 
“votação” não foi particularmente apertada. A ampla maioria dos 200 bispos ou 250 
bispos presentes posicionou-se ao lado de Atanásio contra Ário, adotando aquela 
que acabaria por se tornar a posição geral do cristianismo (embora o debate tenha 
prosseguido durante décadas depois do concílio). Mais importante ainda é que, ao 
contrário do que afirma Teabing, não se tratou de uma votação sobre a divindade de 
Jesus. Há 250 anos os cristãos estavam de acordo que Cristo era divino. A questão 
era apenas sabe como ele era divino, e para isso foi convocado o Concílio de Niceia. 

[Ehrman (2005), cap. I, p. 51-52]



Ehrman  –  fazendo  agora  um  parêntese  –  tornou-se  muito  conhecido  do  público 
brasileiro com a publicação de “O que Jesus Disse? O que Jesus Não Disse”. Este 
livro em si não traz nada de novo quanto à crítica textual do Novo Testamento, mas 
tem o mérito de torná-la bem acessível a leigos. Infelizmente uma boa ferramenta em 
mãos erradas pode ter um efeito danoso. 

Mas o certo é que a Bíblia, no decorrer dos séculos, sofreu várias transformações, 
justamente para que fosse adaptada às novas doutrinas teológicas. E há pessoas 
ingênuas que ainda acham que ela  é "ipsis  litteris"  a  palavra  de Deus,  quando, 
segundo  o  maior  biblista  do  mundo,  Bart  D.  Ehrman,  Ph.D  em  teologia  pela 
Princeton University, diretor do Departamento de Estudos Religiosos da University of 
North Carolina, e autor de "O Que Jesus Disse? O Que Jesus Não Disse?" (Editorial 
Prestígio, Ediouro Publicações, Rio, 2006), a Bíblia tem cerca de 400 mil alterações, 
o que é um caso muito sério!

José Reis Chaves, jornal O Tempo 24/03/2008

Ehrman é bom, sem dúvida; se ele é melhor do mundo, bem, gostaria de saber onde 
foi  o  concurso  que  o  elegeu.  Vale  lembrar  que  Ehrman  se  restringiu  ao  Novo 
Testamento, não à Bíblia inteira como é alegado. Isto seria um problema mais grave 
ainda, pois a quantidade de 400 mil alterações seria maior que a próprio número de 
palavras  do  Novo  Testamento.  Ninguém poderia  usar  versículo  algum,  seja  para 
atacar ou defender, já que não haveria certeza alguma sobre o que está escrito. Só 
que a verdade é bem mais tranquilizadora porque:

Com  tamanha  profusão  de  indícios,  qual  será  o  total  de  variantes  atualmente 
conhecidas? Os pesquisadores fazem estimativas muito discordantes - alguns falam 
de  duzentas  mil  variantes  conhecidas,  outros  de  trezentas  mil,  alguns  falam de 
quatrocentas  mil,  ou  mais!  Mas  não  se  tem  certeza,  porque,  apesar  dos 
impressionantes avanços da informática,  ainda não houve quem fosse capaz de 
contar todas. Talvez, como eu já disse, seja melhor falar em termos comparativos.  
Há mais variações entre os nossos manuscritos que palavras no Novo Testamento.

Cap. III, p. 100-101

Pode-se, com tranquilidade, dizer que a cópia de textos cristãos primitivos era, de 
forma geral, um processo “conservador”. Os copistas – fossem eles amadores, nos 
primeiros  séculos,  ou  profissionais  na  Idade  Média  –  tinham  a  intenção  de 
“conservar”  a  tradição  textual  que  estavam  transmitindo.  Sua  preocupação 
fundamental não era modificar a tradição, mas preservá-la para si mesmos e para 
aqueles que viessem depois de si.  Sem dúvida,  a maioria dos copistas buscava 
fazer um trabalho consciencioso, certificando-se de que o texto que reproduziam era 
o mesmo texto que tinham herdado.

Apesar de tudo isso, mudanças vieram a ser feitas nos textos cristãos primitivos. Os 
copistas  às  vezes  –  muitas  vezes  –  cometiam  erros  acidentais,  copiando 
erradamente  uma  palavra,  pulando  uma  linha,  ou  simplesmente  estropiando  as 
sentenças que deviam copiar. Por vezes, mudavam o texto propositalmente, fazendo 
uma “correção”, que vinha a representar, de fato, uma alteração do texto que o autor  
escrevera  originalmente.  Analisamos  no  capítulo  anterior  um  tipo  de  mudança 
proposital  –  mudanças  relativas  a  algumas  das  controvérsias  teológicas 
desencadeadas nos século II  e III,  período em que a maioria  das mudanças de 
nossa tradição textual foi feita. Não pretendo dar a falsa impressão de que esse tipo 
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de mudança teológica do texto acontecia toda vez que um copista sentava para 
copiar uma passagem. Alterações ocorriam em certas ocasiões. E quando ocorriam, 
tinham profunda consequência sobre o texto.

Cap VII, p. 187-188.

É bom notar quando Ehrman usa “variante” e quando lança mão de “alteração”. Esta 
última, para ele, tem um caráter proposital,  enquanto a outra pode ter ou não. No 
extrato do jornal posto acima foram colocadas no mesmo saco as variantes acidentais 
– a maioria delas pelo que sugere Ehrman – e as propositais, mudou-se o escopo do 
Novo Testamento  para a  Bíblia  inteira  e  atribui-se  a  Ehrman cifras  que ele  toma 
emprestado de outros. É, nem sempre ter uma boa bibliografia é o bastante, caso não 
seja usada adequadamente. Se alguém quiser a análise de outro biblista, que também 
admitiu possíveis centenas de milhares de variações, aqui vai:

A maior parte das variantes nos manuscritos do NT [Novo Testamento] referem-se a 
formas ortográficas ou a questões gramaticais e de estilo. São bastante escassas as 
que  afetam  o  significado  do  texto.  Muitas  constituem  mudanças  deliberadas, 
introduzidas pelos  copistas.  Contudo,  inclusive  nos casos em que  as  mudanças 
introduzidas  afetam  o  sentido  do  texto,  não  tocam  em  geral  nas  questões 
substanciais do que mais tarde converteu-se no dogma cristão. Algum caso resulta 
mais chamativo, como o da variante “filho” ou “Deus” em Jô 1, 18, pois afeta nada 
menos que a questão da divindade de Cristo (cf. p. 491s).

Barrera, Julio Trebolle. A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, parte II, cap. V, p. 
397.

Bem, portanto se você discorda de algum versículo que lhe coloca em dificuldade, não 
vá logo alegando estar ele adulterado. É teu ônus provar a modificação e exibir  o 
possível original. Quanto à obra sobre O Código Da Vinci, Ehrman dá uma ducha de 
água fria nas pretensões de qualquer um em usá-lo como fonte bibliográfica sobre o 
cristianismo primitivo. Tudo bem que o livro é ficção, mas quando o autor, Dan Brown,  
afirma  na  página  1  que:  “todas  as  descrições  de  obras  de  arte,  arquitetura, 
documentos  e  rituais  secretos  constantes  neste  romance  correspondem 
rigorosamente  à  realidade”,  dá  para  meter  a  mão  no  fogo?  Ehrman  analisou  os 
documentos  referentes  ao  cristianismo  primitivo  e  muita  coisa  não  batia  com  o 
alegado pelo romance. Para a infelicidade dos que acusam Roma de adulteradora da 
verdade, as exposições do pesquisador são estão muito mais a favor da tradição do 
que das afirmações bombásticas. A maioria destas não resiste à análise documental. 
Por  essa  razão,  pergunto-me  se  vão  continuar a  chamá-lo  de  “maior  biblista  do 
mundo” mesmo quando ele vier a discordar? Não se precisa concordar com tudo dele, 
mas será necessário dar bons argumentos quando não.

(20) Outra alegação espúria muito difundida é o Concílio de Niceia definiu a primazia 
da doutrina da Trindade em todo o cristianismo. Ele, como será mostrado, foi só o 
começo de uma longa história de disputa das facções pelas graças dos governantes, 
que efetivamente só terminou quando Carlos Magno invadiu a Itália dos lombardos, 
tirando do poder os últimos bárbaros arianos. Até lá houve instantes, especialmente 
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no século IV, em que os arianos quase foram os vencedores da contenda. Será que, 
se eles tivessem ganhado, haveria hoje gente a reclamar da opressão sofrida pelo 
homousianos nicenos? Pena não existir “se” na história ... fica, então, como exercício 
especulativo.

(21) [Gibbon, cap. XXI]

(22)  Atanásio,  patriarca  de  Alexandria  (328)  e  principal  adversário  do  arianismo, 
falecera em 373, sem ter visto a consagração dos ortodoxos no século IV. Os cinco 
exílios que enfrentou ao longo de seu patriarcado dão ideia da instabilidade político-
religiosa de seu tempo.

(23) Talvez o mais duradouro legado de Ambrósio à história do cristianismo tenha sido 
a influência de seus sermões sobre um jovem e desregrado maniqueu norte-africano a 
perambular pela Itália: Agostinho de Hipona (Confissões, livro V).

(24) Segundo [Wand, cap. XVI,  p. 202],  desempenhou importante papel em trazer 
semiarianos da Gália e da Itália para o partido homoousiano. 

(25) A palavra “bárbaro” (do grego barbaros) significava originalmente “balbuciador”. 
Era uma forma pejorativa como os gregos tratavam os persas que tentaram invadi-los, 
cujo  idioma,  para  eles,  causava  grande  estranheza.  Uma espécie  de  preconceito 
linguístico da antiguidade. Isso mudou após o contato com romanos que, apesar de 
terem  uma  língua  distinta,  mostravam  hábitos  helenizados.  De  certa  forma,  se 
apresentavam como iguais. Assim, com o tempo, o termo “bárbaro” passou a designar 
aquele  que  não  vivia  sob  a  cultura  grego-romana,  nem  tinha  constituído  outra 
civilização  poderosa,  como  os  partas.  Ficou  uma  espécie  de  sinônimo  para 
“incivilizado”.

(26) Uma  injustiça  de  vez  em  quando  encontrada  por  aí  é  afirmação  de  que  o 
catolicismo  romano  nasceu  exatamente  em 325  com o  Concílio  de  Niceia,  como 
criação  artificial  de  Constantino.  Não  importa  se  quem o  diz  é  protestante,  ateu, 
espírita ou mero leitor de O Código Da Vinci, o objetivo muitas vezes é um só: tirar a 
legitimidade da religião atualmente sediada em Roma como herdeira de uma tradição 
que  vai  de  duzentos  anos  de  patrística.  Filósofos  cristãos  como  Justino,  Irineu, 
Tertuliano e, inclusive, o próprio Orígenes, basearam-se no que era aceito em suas 
comunidades  proto-ortodoxas  para  daí  partirem  para  especulações  individuais. 
Dogma e cânon se consolidaram aos poucos impulsionados, em parte, pela própria 
hierarquia eclesiástica, cujos postos mais altos estavam em constante comunicação, 
trocando idéias, decidindo questões e uniformizando. Tudo que a patrística pré-nicena 
fez foi aceito? Não. O milenarismo de Justino não foi adiante, a regra para o dia de 
celebração da Páscoa foi fixada embora Irineu a achasse desnecessária, Tertuliano 
debandou para o montanismo e Orígenes, bem, ele é a razão deste artigo. Entretanto 
o trabalho deles e de inúmeros outros teólogos moldaram a doutrina que se tornaria 
majoritária: suas apologias, polêmicas com hereges e alguns dos seus comentários 
chegaram até nós e são editadas por católicos e protestantes, dando um testemunho 
de  como funcionavam a  mentalidade,  rituais  e  hábitos  das  comunidades  em que 
viviam. O Tertuliano ortodoxo pode ser cronologicamente separado do montanista, 



como  o  Waldo  Vieira  espírita  do  projenciologista,  e  Orígenes  legou  seu  método 
alegórico de seus comentários e homilias para gerações além das crises origenistas, 
provocando sentimentos conflitantes de admiração e receio em escritores pós-nicenos 
como Jerônimo (séc. IV e V) e Cassiodoro (séc. VI). 

Gostamos  de  marcos  para  referenciar  nossas  vidas  como  se  certas  coisas  se 
iniciassem ou terminassem num instante específico.  Estudantes jogam para o alto 
seus  capelos  em  sua  colação  de  grau  como  se  ali  magicamente  se  tornassem 
profissionais, às vezes esquecendo que foram lapidados por anos de estudos e, caso 
queiram crescer na carreira, terão cedo ou tarde de voltar aos bancos escolares. Mal 
comparando, Niceia coroou um processo que vinha de muito antes,  mas nunca o 
concluiu. Se compararmos a Igreja do século IV com aquela rechaçada por Lutero, 
tem-se a impressão que eram entidades diferentes: no século IV não havia purgatório; 
o culto aos santos era ainda embrionário, estando centrado nos relicários e tumbas de 
mártires;  a  adoração  pura  e  simples  de  imagens  não  era  vista  com  bons  olhos 
[Angold, cap. II, p.37-38]; o Papa era eleito pelos populares de Roma (democrático, 
não?); e o latim vulgar era ainda língua vernácula, ou seja, o povão entendia a missa.  
Seria a Igreja de Constantino a mesma do Renascimento? Talvez isso seja como 
perguntar o quanto um idoso guarda da criança que um dia foi. Pode-se traçar um 
contínuo entre um e outro, mas o acúmulo de transformações torna os dois em duas 
entidades distintas para olhos desatentos. Aí está uma faceta que se deve manter em 
mente na análise do catolicismo: ele nunca ficou pronto. A rigor, o catolicismo é uma 
religião de comentários, formada por um conjunto imenso de atas de concílios, bulas e 
editos  que  lhe  deram  um  caráter  dinâmico  (embora  não  muito  ágil)  e,  assim, 
permitiram que resistisse à prova do tempo. Sob esse enfoque, as Igrejas que se 
destacaram dela por meio de cisma também possuem um contínuo até a patrística 
pré-nicena, fazendo jus ao título de herdeiras dessa tradição.

Vale  lembrar  que  houve  certo  esquecimento  do  termo  católico como  sinônimo 
simplesmente de “universal”. Para um cidadão romano do século IV era tão somente a 
doutrina definida como ortodoxa para toda a cristandade pelos concílios. O resto era 
“heresia” e paganismo. Foi principalmente após a Reforma (a Igreja grega também 
usa o título de “católica”), quando a unidade do cristianismo ocidental se desfez em 
definitivo, que a pretensão de “universalidade” perdeu o sentido e o termo passou 
designar apenas mais um grupo, em oposição a outros. 

(27)  O historiador  Zósimo (fl.  490-510)  foi  provavelmente um dos últimos grandes 
pagãos,  tendo frequentado a  corte  de Anastácio.  Em sua obra  História  Nova (ou 
Romana), dá um relato do declínio do império até o ano de 410.

A experiência  nos  assegura  que  enquanto  estas  cerimônias  foram devidamente 
executadas, conforme a orientação dos oráculos, o império esteve seguro e com 
prospectos de manter sua soberania sobre quase todo o mundo conhecido; e por 
outro  lado,  quando  elas  foram  negligenciadas,  por  volta  da  época  quando 
Diocleciano deixou a dignidade imperial, ele caiu em decadência e se degenerou 
inconscientemente rumo ao barbarismo.

(Livro II)
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A acusação dos pagãos de o cristianismo ter sido a causa da queda de Roma não era 
nova. Essa foi uma das motivações que levou Agostinho a escrever Cidade de Deus.

(28) Ao  menos  dois  relatos,  em  épocas  distintas,  informam  de  tabelamentos 
desastrados feitos pelos imperadores. O primeiro foi dado de pai da Igreja Lactâncio, 
em sua obra Sobre a Maneira em que os Perseguidores Morreram, cap. VII, acerca da 
tentativa de Diocleciano (284-305):

Ele [Diocleciano] também, quando por meio de várias extorsões fizera encarecera 
todas as coisas, tentou por um decreto limitar seus preços. Então muito sangue foi  
derramado pelas mais absolutas quinquilharias; as pessoas tinham medo de expor 
algo para vender e a escassez tornou-se mais exagerada e dolorosa que nunca, até 
que, por fim, o decreto, após se demonstrar destrutivos às multidões, foi revogado 
em razão de simples necessidade.

O segundo foi durante o reinado de Juliano (361-363), que teve Antioquia, na Síria, 
como capital. Por ocasião de carestia provocada por uma má colheita, o governante 
resolveu tomar “uma medida” em prol de seu povo, conforme relata [Gibbon, Cap. 
XXIV]. Juliano recebeu até bons elogios por este historiador, mas este episódio 
demonstra como a alegação “que de boas intenções o inferno está cheio” é 
tremendamente válida:

The inclemency of the season had affected the harvests of Syria, and the price of 
bread in the markets of Antioch had naturally risen in proportion to the scarcity of 
corn. But the fair and reasonable proportion was soon violated by the rapacious arts 
of monopoly. In this unequal contest, in which the produce of the land is claimed by  
one party as his exclusive property, is used by another as a lucrative object of trade,  
and is required by a third for the daily and necessary support of life, all the profits of  
the intermediate agents are accumulated on the head of the defenceless consumers. 
The  hardships  of  their  situation  were  exaggerated  and  increased  by  their  own 
impatience and anxiety, and the apprehension of a scarcity gradually produced the 
appearances of a famine. When the luxurious citizens of Antioch complained of the 
high price of poultry and fish, Julian publicly declared that a frugal city ought to be 
satisfied with a regular supply of wine, oil, and bread; but he acknowledged that it 
was the duty of a sovereign to provide for the subsistence of his people. With this 
salutary view the emperor ventured on a very dangerous and doubtful step, of fixing, 
by legal authority, the value of corn. He enacted that, in a time of scarcity, it should 
be sold at a price which had seldom been known in the most plentiful years; and that  
his own example might strengthen his laws, he sent into the market four hundred and 
twenty-two thousand  modii, or measures, which were drawn by his order from the 
granaries of Hierapolis, of Chalcis, and even of Egypt. The consequences might have 
been foreseen, and were soon felt. The Imperial wheat was purchased by the rich 
merchants; the proprietors of land or of corn withheld from the city the accustomed 
supply; and the small quantities that appeared in the market were secretly sold at an 
advanced and illegal price. Julian still continued to applaud his own policy, treated 
the  complaints  of  the  people  as  a  vain  and  ungrateful  murmur,  and  convinced 
Antioch that he had inherited the obstinacy,  though not the cruelty,  of his brother 
Gallus.

Realmente,  para  os  leitores  que  foram  “fiscais  do  Sarney”,  não  deixa  de  ser 
engraçado que desde há muito já tentassem abolir a lei da oferta e da procura na 
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base da canetada.

(29)  [Gibbon,  cap.  XIV]  fala do ingresso de um chefe alamano – Croco – e seus 
comandados às fileiras da Britânia. É interessante ler a análise de [Veyne, cap. XII, p. 
381-382] sobre a decadência dos soldados nativos: 

Em retrospecto, perguntaríamos como a catástrofe foi militarmente possível? Deveu-
se  á  escassez  de  tropas  num império  cujas  fronteiras  por  demais  extensas  em 
relação à sua superfície  territorial,  por causa do mar Mediterrâneo,  esse imenso 
“buraco”. Para defender uma área, era preciso desguarnecer outra; no século III, já  
ficara  comprovado  o  quanto  foi  difícil  defender,  ao  mesmo  tempo,  a  Itália  e  o 
Ocidente  transalpino.  Pode-se  lamentar,  como  fez  Camilo  Juliano,  que  os  civis 
gauleses  e  italianos  não  tivessem  formado  suas  tropas  e  se  armado  para  se 
defender, mas como bem argumentou Calude Lepelley, “a autoridade imperial não 
podia aceitar a organização de uma autodefesa que provocaria dissidências”.

E por que arregimentar os germanos para integrar a defesa do Império? Por que 
barbarizar o exército? Porque os grupos germânicos, submissos a seus “reis”, que 
eram fortes, unidos pelo espírito solidário tribal;  eles não escorregavam entre os 
dedos como areia e eram mais destemidos que os recrutas enviados ao exército 
pelos  latifundiários,  que  escolhiam  a  ralé  de  seus  colonos  e,  por  essa  razão,  
Estilicão [general  de  Honório,  executado pelo  mesmo por  acusação de relações 
dúbias  com Alarico]  preferia  recorrer  aos  germanos  federados.  Não  falemos  da 
decadência, pois não existem provas de que o exército tenha cometido falhas ou de 
que  os  contingentes  bárbaros  tenham  sido  traidores,  pelo  contrário.  As 
personalidades influentes não fazem mais falta ( caso se procure a reprodução exata 
de uma época, ela não será encontrada no enfraquecimento decadente, mas nos 
atos e palavras histéricas dos personagens das obras de Amiano Marcelino e de 
Libânio).

(30) Um interessante testemunho dos dias finais do Império do Ocidente é dado pela 
segunda parte do  Anônimo de Valésio (Anonymous Valesianus), um manuscrito de 
autoria desconhecida publicado por Henri Valois (que latinizou o nome para Henricus 
Valesius) no século XVII. Um aspecto curioso do documento, logo no seu começo, é 
alegar um reinado de dez anos para Rômulo Augústulo, em vez de dez meses, como 
haveria de se esperar.

(31) O próprio relato de Cirilo de Citópolis em  A Vida de Saba,  cap. LII, mostra a 
tensão entre Anastácio e os calcedonianos. 

(32) Do original latino:

Nam  ego  quoque  ipse  virum  quemdam  Narbonensem,  illustris  sub  Theodosio 
militiae,  etiam  religiosum  prudentemque  et  gravem,  apud  Bethlehem  oppidum 
Palaestinae, beatíssimo Hieronyno presbytero referentem audivi, se familiarissimum 
Ataulpho apud Narbonam fuisse: ac de eo saepe sub testificatione didicisse, quod 
ille cum esset animo, viribus, ingenioque nimius, referre solitus esset, se in primins 
ardenter inhiasse: ut, obliterato Romano nomine, Romanum omne solum, Gothorum 
imperium et facere et vocaret: essetque, utl vulgater loquar, Gothia, quod Romania 
fuisset;  fieretque nunc Ataulphus,  quod quondam Caesar  Augustus.  At  ubi  multa 
experientia  probavisset,  neque  Gothos  ullo  modo  parere  legibus  posse  propter 
effrenantam  barbariem,  neque  reipublicae  interdici  leges  oportere,  sine  quibus 
respublica non est respublica; elegisse se saltem, ult gloriam sibi de restituendo in 
integrum, augendoque Romano nomime Gothorum viribus quaereret, habereturque 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Excerpta_Valesiana/2*.html


apud  posteros  Romanae  restituirionis  auctor,  postquam  esse  non  potuerat 
immutator.

Extraído de  Patrologia Latina, Migne, vol.XXI, col. 1.172. O Jerônimo (Hieronymus) 
relatado provavelmente é o tradutor da Vulgata. [Veyne, cap. XII, p. 378] comenta a 
declaração de Ataulfo nos seguintes termos:

O sucessor de Alarico, Ataulfo, casou-se com Gala Placidia [meia-irmã de Honário],  
no rito romano; ele também queria ser general de todos os exércitos, e tentou até 
relançar o usurpador Atallus. Os reis godos enxergavam longe; Ataulfo confessou 
que sonhara ser imperador eliminando o termo romano e fundando um império godo.

Ele  não  realizou  nada  disso,  porque  tinha  um  senso  aguçado,  sabia  que  era 
necessário  contar  com uma organização  estável:  não  ignorava  que,  se  o  poder 
nominal não fosse mais romano mas godo, a burocracia romana perderia toda a 
autoridade e o arcabouço do Império godo desmoronaria. Foi essa burocracia, na 
Itália  e  na  Gália,  que  transmitiu  as  instituições  romanas  aos  reis  ostrogodos, 
visigodos  e  merovíngios  (como,  segundo  Tocqueville,  a  burocracia  durante  a 
Revolução Francesa). Renunciando, então, a toda ambição imperial, o sonho do rei  
dos godos era encontrar um território em que ele fosse seu próprio senhor; por mais 
não exercer o poder nos bastidores, moldaria um reina à sua própria imagem, no 
tecido histórico do Império Romano.

E assim  foram os  reinos  bárbaros:  Estados  governados  por  invasores,  mas  com 
estrutura social e jurídica romana.

(33) Exceção feita pelos vândalos, que foram os mais anti-romanos dos bárbaros. Seu 
arianismo radical tornou inviável uma integração com os habitantes da África romana 
além de terem de enfrentar incursões dos mouros vindos do deserto. A província se 
depauperou, junto com a combatividade deles, e foram facilmente subjugados pelas 
tropas de Justiniano em 534. Não sem razão, a palavra “vandalismo” é hoje usada 
como sinônimo para destruição injustificada.

(34) As razões do batismo do rei franco Clóvis, casado com uma princesa católica 
borgonhesa, também têm um certo ar de lenda: clamou que se converteria a sua 
religião caso o deus dela lhe desse a vitória numa batalha em que perigava perder. E 
venceu-a. O fato é que a conversão dos francos deu ao papado um ponto de apoio 
contra Constantinopla ou bárbaros arianos. 

(35) Tal relato foi obtido de [Hodgkin, livro III, cap. VIII, p.538-540] e é atribuído ao 
historiador bizantino Malco [Malchus].

(36) Esta parte é um apanhado do defendido por [Angold, cap. VI, p. 87], [Evans, cap. 
I, p. 2], [Hodgkin, livro III, cap. VIII, p.540-541] e [Veyne, cap. XII, p. 384].

(37)  O  capítulo  “Enquanto  isso,  em  Constantinopla...” visa  apenas  dar  uma 
ambientação  do  que  era  o  quadro  político-religioso  à  ascensão  de  Justiniano  e, 
principalmente,  como o mundo mediterrânico  foi  parar  naquela  situação.  Não é  o 
principal  deste artigo – ainda assim mereceu carinho e deu trabalho – e trata de 
conhecimento consolidado, por isso, foram usadas, a maior parte do tempo, fontes 



secundárias. O esqueleto principal desta narrativa foi uma espécie de coletânea do 
conteúdo de [História das Civilizações, vol. I e II] dos capítulos intitulados “Declínio de 
Roma”, “O Império Bizantino” e “O Cristianismo e os Bárbaros”. Sobre a fundação de 
desenvolvimento de Constantinopla, ver [Angold, cap. I]. Os demais autores usados – 
Ehrman,  Gibbon,  Hodgkin,  Veyne,  Wand  e  pequenos  extratos  da  patrística  – 
complementam informações e dão insights interessantes ao entendimento de uma era 
extremamente conturbada e cruel, embora dita cristã.
[topo]



6 – A Restauração de Justiniano

Justiniano. Detalhe de mosaico da Igreja de São Vital, Ravena - Itália

Em 518 morria o imperador  Anastácio, sem deixar descendentes diretos. Instaurou-se 
uma conturbada assembleia  senatorial  da  qual  foi  eleito  o  comandante  da classe 
militar dos excubitores, Justino. Originário de uma província latina dos Bálcãs, casou-
se com uma ex-escrava bárbara de nome Eufêmia e conseguiu ascender na vida 
através de uma brilhante carreira militar. Ambos estavam com idade avançada e sem 
filhos quando ascenderam ao trono, mas haviam adotado um sobrinho – Justiniano – 
a quem disponibilizaram toda a educação que não tiveram. Com a ascensão do tio, 
ganhou a dignidade de cônsul e se tornou seu braço direito na administração pública, 
ao ponto de haver quem considere o início da gestão de Justiniano, para fins práticos,  
como  sendo  nesse  ano,  apesar  de  seus  contemporâneos  ainda  não  virem  sua 
sucessão como algo assegurado e Eufêmia ainda o lembrar de seus limites quando 
ele os ultrapassasse. (38)

Já no início da nova dinastia foi traçada uma mudança de rumos com um retorno ao 
primado da ortodoxia. Justino fez as pazes com Roma em 519, abolindo o Henoticão. 
Foi  desencadeada  a  repressão  aos  monofisistas,  inclusive  com  a  destituição  de 
diversos bispos sírios dessa facção. Até Filoxeno de Hierápolis (Mabug) – o mesmo 
que atacara as ideias de Bar Sudaili  e principal mentor monofisista da região sob 
Zenão e Anastácio – foi exilado e morreu de asfixia, trancado num cômodo em cima 
da cozinha de uma estalagem (39). Quando foi lançada campanha contra os arianos 
em 524, Constantinopla comprou briga com a Itália de Teodorico, que enviou o papa 
João I ao oriente para pedir um edito de tolerância ao imperador. Quando voltou de 
mãos  abanando,  o  rei  ostrogodo  o  prendeu  e  começou,  como  represália,  uma 
perseguição contra os ortodoxos da Itália. Ele morreria subitamente pouco depois em 



526, assim como seu ilustre prisioneiro. No ano seguinte, subiu ao trono Justiniano, 
agora com plenos poderes e ambições bem mais amplas que seu tio, que objetivavam 
pôr um freio às tendências que o Império seguia desde Zenão de isolacionismo e 
leniência para com a divisão religiosa.

Ciente do desafio da empreitada, Justiniano cercou de auxiliares competentes, como 
o general  Belisário e do administrador João da Capadócia,  mas foi  numa reforma 
jurídica que suas realizações tiveram efeito mais duradouro. Delegando poderes a 
uma comissão presidida por Triboniano, foi feita uma verdadeira devassa no conjunto 
de  leis  herdado  dos  antigos  romanos,  estando  muitas  delas  obsoletas  ou 
contraditórias, formando um amontoado a prejudicar a ordem pública. Do esforço para 
eliminar, acrescentar, confrontar, esclarecer, explicar e reescrever tais leis e, ainda, 
adaptá-las ao mundo cristão, nasceu o compêndio  Corpus Juris Civilis, dividido em 
quatro partes, a saber:

• Codex Justianianus – coletânea de constituições imperiais promulgadas desde 
o tempo de Adriano até 529;
• Digesta – reunião dos escritos dos principais jurisconsultos romanos;
• Instituitiones – tratado para o ensino de direito e
• Novellae – constituições imperiais após 534.

O Corpus foi a base da legislação de todo o império e foi redescoberto pelas primeira 
universidades  do  ocidente  (séc.  XI),  exercendo influência  longeva sob os códigos 
posteriores. Uma análise de seus artigos, contudo, mostra certos aspectos “pesados” 
do governo de Justiniano e como ele mesmo via seu papel. O código de Justiniano, 
após os prefácios, se inicia justamente com o edito de Tessalônica de Teodósio:

Desejamos que todos os povos sujeitos  ao Nosso benigno Império  vivam sob a 
mesma religião que o Divino Pedro, o Apóstolo, deu aos romanos, e o que a dita  
religião declara foi introduzida pelo mesmo, e -o que é bem sabido - que o Pontífice 
Damaso  e  Pedro,  Bispo  de  Alexandria,  um  homem  de  santidade  apostólica, 
adotaram;  isto  é,  em conformidade  com as regras  da disciplina  apostólica  e  da 
doutrina evangélica, devemos crer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem 
uma única Deidade, dotada com igual majestade e unidade na Santíssima Trindade.

(1)  Ordenamos a  todos  os  que  seguem esta  lei  a  assumir  o  nome de  cristãos 
católicos  e  considerar  os  outros  como  dementes  ou  insanos.  Ordenamos  que 
carreguem a infâmia da heresia, e quando a vingança Divina a que fazem jus tiver  
sido  apaziguada,  sejam,  em  seguida,  punidos  conforme  nossa  indignação,  que 
adquirimos do julgamento do Céu.

O capítulo conclui com uma carta do papa João I (523-526) para Justiniano:

(...)Então está claro, Gloriosíssimo Imperador - como o teor de sua mensagem e as 
declarações de seus enviados revelam - que tem se devotado ao estudo do ensino 
apostólico, como está familiarizado - tendo escrito, proposto e publicado aos crentes 
entre os povos – com aquelas questões referentes à fé da religião Católica, que - 
como  já  declaramos  -  tanto  os  dogmas  da  Sé  Apostólica  quanto  a  venerada 
autoridade  dos  Santos  Padres  estabeleceram,  e  que,  em todos  os  pormenores, 
concordamos. Portanto, é oportuno clamar em voz profética, “O Céu se alegrará 



contigo, e verterá suas bênçãos sobre ti, e as montanhas se alegrarão, e que os 
montes fiquem contentes com extrema alegria.” Por isso deve escrever estas coisas 
sobre as tábuas de Seu coração (c.f. Pr 3.3) e as preserve como as meninas de 
Seus olhos, pois não há ninguém animado pela caridade de Cristo que aparecerá 
para contestar essa confissão de fé; como é evidente que condena a iniquidade de 
Nestório e Eutíquio, e todos os outros hereges, e que reconhece de maneira firme, 
inviolável, com devoção a Deus e mente reverenciosa para a verdadeira e Católica 
Fé de Nosso Senhor Deus, como revelada por intermédio de Nosso Salvador Jesus 
Cristo;  difundida  pela  pregação  dos  Profetas  e  dos  Apóstolos;  confirmada  pelas 
confissões dos santos através do mundo inteiro e unificada com as opiniões dos 
Pais [da Igreja] e Doutores em conformidade com nossa doutrina. (...)

Estes simples extratos revelam características marcantes do caráter do novo governo. 
A adoção da ortodoxia, que já era a tendência desde o começo do reinado de Justino, 
tornava-se oficial com a inclusão do edito de Tessalônica no Código e consequente 
exclusão de tudo que fosse contrário a ele, mas há uma diferença entre a atitude de 
Teodósio e Justiniano. O primeiro protagonizou um episódio de submissão à Igreja 
quando  o  bispo  Ambrósio  de  Milão  lhe  impôs  uma  penitência  (40),  mas  agora 
Justiniano é quem impõe certa ascendência sobre Roma, além de o papa João I 
revelar  o  gosto do imperador  pela discussão teológica.  Uma nova forma de fazer 
política,  conhecida  como  cesaropapismo,  amadurecia,  com o monarca interferindo 
pessoalmente em questões de dogma, atuando como zelador da unidade cristã e, 
inclusive,  capaz  de  impor  e  retirar  patriarcas.  Roma  ainda  não  estava  sob  a 
dependência  direta  de  Constantinopla,  mas,  sob  o  domínio  ariano,  tentava  se 
equilibrar entre dois fogos. 

Os prefácios da Digesta também são elucidativos em outro campo:

Primeiro prefácio:

O  Imperador  César,  Flávio,  Justiniano,  Devoto,  Afortunado,  Renomado, 
Conquistador e Triunfante, para sempre Augusto, saúda a Triboniano, Seu Questor.

Com  o  auxílio  de  Deus  guiando  Nosso  Império  que  Nos  foi  enviando  por  Sua 
Majestade  Celestial,  empreendemos  com  sucesso  a  guerra,  honramos  a  paz  e 
mantemos a Constituição do Estado, e temos tanta confiança na proteção de Deus 
que não dependemos de Nossos exércitos, nem de Nossos soldados, nem do que 
conduz Nossas Guerras, nem de Nosso próprio gênio, mas depositamos unicamente 
Nossa confiança sobre a providência da Santíssima Trindade, da qual derivam os 
elementos do mundo inteiro e sua disposição por todo o globo.

Portanto, visto que não se encontra nada neste mundo tão merecedor de atenção 
quanto a autoridade da lei,  que adequadamente regula todas as questões, tanto 
divinas  quanto  humanas,  e  expulsa  toda  a  injustiça;  descobrimos  estar  todo  o 
arranjo da lei  que chegou até nós desde a fundação da Cidade de Roma e dos 
tempos de Rômulo tão confuso que ele se estenderia ao infinito e não se encontra  
dentro da capacidade de compreensão humana; e por isso fomos primeiro induzidos 
a começar pelo exame do que fora decretado pelos veneradíssimos governantes 
precedentes, para corrigir suas constituições e fazê-las mais facilmente inteligíveis; 
para que finalmente, ao serem incluídas em um único Código e terem sido livradas 
de tudo que é supérfluo por similaridade e de toda iníqua dissensão, elas possam 
fornecer a todos os homens a pronta assistência de seu verdadeiro significado.

(...)



Segundo prefácio.

O imperador César, Flávio, Justiniano, Alemano, Gótico, Franco, Germânico, Ântico, 
Alânico, Vândalo, Africano, Devoto, Afortunado, Renomado, Vitorioso e Triunfante, 
sempre Augusto, ao Senado e a todos os povos.

Tão grande é a providência da Divina Humanidade em Nosso favor, que ela sempre 
se oferece para Nos sustentar com sua eterna liberalidade. Após terminar as guerras 
partas por meio de uma paz duradoura, e após derrubar a nação dos vândalos, e por  
uma segunda vez unir Cartago - não somente isso, mas, na verdade, toda a Líbia – 
com o Império  Romano;  Nós,  por  Nossa dedicação,  levamos as  antigas leis,  já 
oprimidas pela idade, a serem investidas com uma nova beleza e adequadamente 
compiladas, o que jamais ninguém antes de Nosso reinado acreditou, ou mesmo 
pensou  ser  arduamente  possível  para  um  esforço  humano  alcançar.  Pois  era 
verdadeiramente maravilhoso que a jurisprudência romana, que desde a fundação 
da Cidade até a época de Nossa ascensão, abarca um período de quase quatorze 
centenas de anos,  tendo sido considerada instável  por conflitos intrínsecos, uma 
condição que também se estendera às Constituições Imperiais, não obstante fosse 
reduzida a um sistema consistente, de tal forma que nada contraditório, idêntico ou 
mesmo similar fosse encontrado, e que nem duas leis decretadas com o mesmo 
propósito sequer apareceriam nele; pois um trabalho desse tipo pareceria, de fato,  
estar dentro dos domínios da Sabedoria Divina, mas de forma alguma ao alcance da 
fraqueza humana.

Ambas as passagens explanam sobre o objetivo principal e já comentado da reforma 
jurídica de colocar ordem na casa. O que trazem de novo é como Justiniano via a si  
mesmo. Primeiro, tem-se a nítida ideia da condução de Deus nos negócios de Estado 
e, levando em conta o que o plural majestático realmente significa, o imperador atribui 
à interferência sobrenatural o sucesso em suas ações, fazendo-se um monarca de 
direito divino. Este teor permeia todo o Código. O segundo fato é a quantidade de 
títulos  que Justiniano atribui  a  si  mesmo:  ele  se considera o  senhor  de todas as 
nações bárbaras dentro do mundo romano. E não estava de bravata, pois já havia 
subjugado os vândalos. Em 535, foi a vez de a Itália ostrogótica ser confiada às tropas 
de  Belisário,  que  entrou  na  capital,  Ravena,  cinco  anos  depois  e  capturou  o  rei  
Vítiges.  Posteriormente,  ao  apoiar  determinado  candidato  ao  trono  dos  visigodos, 
recebeu como brinde a região costeira do sul da Espanha. O Mediterrâneo voltava, 
então, a se tornar um lago romano.



Império Romano do Oriente à morte de Justiniano. Fonte: História das Civilizações, 
vol. II, p.44.

Que fique claro o entendimento de Justiniano quanto à restauração que planejava. 
Não  retornaria  à  época  do  Alto  Império,  centrada  em  Roma,  apenas  ter  esse 
patriarcado também sob suas asas bastava, pois o verdadeiro centro do poder agora 
era  o  oriente.  Justiniano era  autocrático  como Constantino,  mas sem a hesitação 
quanto  ao  caminho  a  seguir  da  religião  cristã,  já  que  era  tão  ortodoxo  quanto 
Teodósio, sem deixar o poder secular se submeter ao temporal. As leis antigas foram 
compiladas de sua origem pagã e interpretadas ao gosto da ortodoxia cristã. Tempos 
difíceis começavam para os que não se enquadrassem nela:

Código de Justiniano 1.5.12.

Imperadores Justino e Justiniano.

Temos permitido aos heréticos se encontrar e ter sua própria denominação, para 
que, envergonhados por nossa paciência, voluntariamente recobrassem seus juízos 
e voltassem para coisas melhores.

1. Mas uma audácia intolerável se apoderou deles, e desconsiderando a sanção da 
lei, têm se infiltrado no serviço imperial, onde tais homens estão claramente, pelas 
mesmas palavras das ordens imperiais, proibidos de fazê-lo.

2. Tomamos por hereges todos (fora da fé ortodoxa) como os execráveis maniqueus 
e os similares a eles, que, sem dúvida, não deveriam nem sequer ser mencionados 
em qualquer lugar desta terra,  ou vistos em alguma parte, ou poluírem todas as 



coisas com seu toque.

3.  Mas os  maniqueus,  como dissemos,  deveriam ser  expulsos,  ninguém deveria 
tolerar  seu  nome  nem relevar  o  fato,  se  alguém contaminado  por  essa  heresia 
vivesse no mesmo lugar com outrem. Todo maniqueu deve ser morto, onde quer 
que encontrado. 

4. Não pretendemos apenas restaurar e, através disso, tornar mais rígidas as leis já 
decretadas em relação aos hereges, de qualquer credo ou nome que venham a ter -  
por  hereges  temos  tanto  aqueles  que  não  aderem à  Igreja  Católica  e  a  nossa 
ortodoxa e santa fé assim como os pagãos e os que tentam introduzir o culto a 
muitos  deuses,  e  assim como os judeus e  samaritanos -,  mas também ordenar 
futuras medidas pelas quais a segurança, a honra e o bom nome dos adeptos da 
santa fé possam ser ampliados.

5.  Além disso,  todos podem observar,  como dissemos,  que os que não adoram 
corretamente a Deus serão até mesmo privados de seus bens terrenos.

6. Portanto, proibimos qualquer uma das pessoas supracitadas de obter qualquer 
posto dignitário, adquirir qualquer insígnia de oficial, civil ou militar, ou pertencer a 
qualquer ordem que seja, exceto às chamadas de oficiais subalternos provinciais 
(cohortalium). Queremos que sejam vinculados a esta ordem como se sujeitas a isso 
por nascimento; não devem ser eximidas disto em razão de sua maligna fé, mas 
permanecerão em tal ordem, cumprirão todos os deveres dali, suportarão cada fardo 
inerente a isso e serão privados de qualquer promoção e de atuar como oficiais de 
execução  em qualquer  causa  pública  ou  privada  contra  cristãos  ortodoxos.  Sua 
descendência também deve ser vinculada da mesma forma e será forçada a isso se 
sucederem em se esconder por algum tempo. (41)

(..)

Bem, talvez alguns estejam chocados com o que leram e isso é só o começo, pois o 
artigo  continua  com  diversas  outras  restrições  impostas  aos  “hereges”  a  fim  de 
transformá-los em cidadãos de segunda classe. Outros devem estar felizes por terem 
suas expectativas satisfeitas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Corpus não é 
um amontoado de bizarrias e a fina flor do Direito Romano está lá. Por outro lado,  
também  carrega  o  ranço  do  Império  em  que  se  desenvolveu,  em  especial,  a 
permanência  da  escravatura  como  instituição.  Ainda  assim,  certos  aspectos  dela 
foram amenizados, como revogação da lei  Fufia Caninia (cf. Cód. Just. 7.3) – que 
limitava o número de escravos passíveis de serem libertos por seu senhor – e fim das 
restrições da lei  Aelia Sentia à libertação de escravos com menos de 30 anos, além 
de simplificar o processo de alforria. Cidadãos pobres e colonos semi-livres também 
gozavam de alguma proteção legal contra a arbitrariedade dos poderosos (cf. Cód. 
Just. 11.48.22). De fato, a compilação do Direito Romano se revela “mais humana e 
moderada que a lei criminal da Inglaterra antes de sua reforma no século XIX” (42).

O que o Corpus tem de pior em relação ao Direito da época clássica é justamente seu 
caráter  de  intolerância  religiosa.  Para  Justiniano,  o  mais  odioso  grupo  era  o  dos 
maniqueus, que não poderiam nem mesmo permanecer vivos. Um dado que será útil 
mais  tarde.  Em  seguida,  vinham  os  demais  pagãos  e  samaritanos.  Justiniano 
praticamente extinguiu  os últimos cultos  politeístas remanescentes (43)  e  reprimiu 
tanto os samaritanos que os levou à revolta. Prontamente reprimida, claro. Os judeus 



estavam um pouco melhor, mas não muito (44). Emergindo do lodo, apareciam os 
cristãos heréticos, postos em posição subalterna aos ortodoxos. Exceção feita para 
seita monofisista que, por sua pujança numérica e importância política,  sofreu,  na 
prática, restrições mais brandas e intermitentes, tendo o imperador sempre procurado 
chegar a um acordo que colocasse debaixo do mesmo chapéu tanto calcedonianos 
quanto  monofisistas.  Lembrando,  é  claro,  que  esses  últimos  contavam  com  uma 
grande intercessora junto a Justiniano: a imperatriz Teodora!

Notas:

(38) Justiniano, por exemplo, não conseguiu se casar com Teodora até após a morte 
da tia. A pouca instrução e modos rústicos de forma alguma eram impedimentos para 
que Eufêmia tivesse ciência da dignidade de seu cargo e, portanto, não concordaria 
com o casamento do sobrinho com uma atriz, profissão que, na época, era sinônimo 
de  “prostituta  com  alguns  dotes  artísticos”.  Depois  que  ela  faleceu,  Justiniano 
conseguiu que seu tio revogasse a lei que impedia o matrimônio entre senadores – 
uma das dignidades dele – e atrizes [Evans, cap. II, 17-18].

(39) Miguel, o Sírio [Michael the Syrian], Crônicas, 9.13. Citado em [Evans, cap. I, p, 
9].

(40) Teodósio reprimiu uma revolta dos habitantes da província de Tessalônica em 
390, ao custo de 7.000 mortos. Então, quando em passagem por Milão, Ambrósio o 
proibiu  de  entrar  na  basílica  local  enquanto  não  fizesse  penitência  por  seu  ato. 
Episódio registrado por Teodoreto - Sobre o Massacre de Tessalônica.

(41) Este trecho foi obtido da tradução inglesa de Fred H. Blume. A tradução de S.P. 
Scott não o possui, ao menos segundo a referência dada. Como outros autores (cf.  
[Bury, cap. XXII, p. 364]) fazem referência a ele, preferi a primeira. Uma hipótese para 
sua ausência é dada versão latina exposta em The Roman Law Library. Lá, somos 
informados que este artigo (Livro I, título 5, item 12) está em grego e, talvez por isso,  
não foi disponibilizado em tal portal. Já que os demais artigos faltantes na tradução de 
Scott correspondem a outros também indicados como escritos em grego pela “The 
Roman....”, presume-se que Scott colocou apenas os artigos latinos, infelizmente não 
mantendo a numeração correta. 

(42) Ver [Bury, cap. XXIII, p. 416]

(43) O que não significa que o fizesse sempre de forma violenta.  Um missionário 
monofisista,  João  de  Éfeso  [Nau,  p.  482],  relata  a  conversão  de  70.000  pagãos 
empreitada por ele a mando de Justiniano.

(44) Para saber mais a respeito das poucas e boas por que passou o judaísmo do 
Levante, ver o artigo da Jewish Encyclopedia referente a Justiniano e [Johnson, parte 
II, p. 174].

[topo]

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=735&letter=J
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/
http://www.constitution.org/sps/sps.htm
http://www.constitution.org/sps/sps.htm
http://uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian/default.asp
http://www.deathdyinggriefandmourning.com/Death-Dying-Grief-Mourning/16-Theodoret-Massacre-of-Thessalonica.htm


7 – Teodora: Imperatriz, Estadista e Puta.

Teodora. Detalhe de mosaico da Igreja de São Vital, Ravena – Itália.

Apesar de ser uma monarquia absolutista, havia um elemento de caráter popular no 
governo, manifestado na interação entre o povo e imperador durante as corridas do 
hipódromo.  Lá,  entre  uma  corrida  e  outra,  eram  ouvidas  as  reclamações  pelo 
governante,  postado em seu camarote,  com direto até a debates,  já  que não era 
aconselhável ignorá-las. O papel do hipódromo aumentou quando, a partir do século 
V,  inaugurou-se o hábito de consagrar  os novos imperadores no local,  dando um 
caráter quase político às massas que ali compareciam. E, como em qualquer lugar 
cheio de gente, começaram surgir “panelinhas”. 

Com esporte e política juntos, surgiram facções que misturavam partidos políticos com 
torcidas organizadas, pegando o pior desses dois ambientes. As duas principais eram 
os Azuis – conservadores, ortodoxos e ligados à aristocracia rural – e os Verdes – 
monofisistas ou simpatizantes, representando os artesãos e pequenos comerciantes. 
Justiniano e seu tio contaram com o apoio da primeira facção para se consolidar no 
poder e, com o endurecimento de uma política pró-ortodoxia, angariou mais antipatia 
dos Verdes.  À medida que Justiniano tomava medidas impopulares,  a pancadaria 
entre as duas aumentava até se tornar perigosa para a manutenção da ordem social.  
Justiniano, então, decidiu em 532 reprimir ambas para manter o controle da situação. 
Foi um senhor “tiro pela culatra”. Quando os Azuis se sentiram traídos e os Verdes 
relembraram  antigas  perseguições,  somaram  forças  numa  inusitada  aliança  e 
detonaram uma rebelião no hipódromo aos brados de “Nika!” (“Vence!”, em grego) 
(45). Os revoltosos instauraram o caos em Constantinopla - incendiando boa parte de 
seu centro -, proclamaram um novo imperador e deixaram o “oficial” encurralado em 



seu palácio-fortaleza, que ficava colado ao hipódromo.

Após o fracasso das tentativas de conciliação com a turba (46) e do pouco sucesso de 
tropas chamadas da Trácia para dominar a capital, Justiniano convocou um conselho 
em sua corte para decidir se seria melhor lutar com o que tinham ou empreender uma 
fuga da capital. Quando ele hesitava entre uma coisa e outra, a imperatriz Teodora 
tomou a palavra e, diante de todos, fez um discurso que viria a ser famoso:

Quanto à crença de que uma mulher não deve ser ousada em meio a homens ou 
impor-se corajosamente entre os que estão se escondendo de medo, julgo que a 
presente crise com toda certeza não nos permite discutir se o problema deve ser  
encarado desta ou de alguma outra maneira. Pois no caso daqueles cujos interesses 
vieram a cair  no maior  dos perigos,  nada mais parece melhor  perante eles que 
resolver  a  questão  imediatamente  da  melhor  forma  possível.  Minha  opinião  é, 
portanto, que a presente ocasião, mais que todas as outras, é inoportuna para a 
fuga, mesmo que ela traga segurança. Pois ao passo que é impossível  para um 
homem que tenha visto a luz também não morrer, para um que tenha sido imperador  
é intolerável ser um fugitivo. Que eu nunca seja separada desta púrpura e não viva o  
dia em que os que me encontrarem não se dirijam a mim como soberana. Agora, se 
é teu desejo salvar-te, ó imperador, não há empecilho. Já que temos muito dinheiro, 
e ali está o mar e aqui os navios. Porém reflita se não ocorrerá que, após ter sido 
salvo, tenhas trocado alegremente aquela segurança pela morte. Pois quanto a mim, 
concordo com certo antigo ditado que a realeza é uma boa mortalha.

[Procópio, Guerras, livro I, cap. XXIV]

A forte determinação de sua esposa fez com que Justiniano decidisse finalmente agir 
com pulso firme. Reuniu as tropas que estavam à mão sob a liderança do general 
Belisário e do mercenário bárbaro Mundo, que partiram para atacar o hipódromo a 
partir  de  suas  entradas  externas  (evitando  a  que  dava  para  o  palácio).  Embora 
houvesse forte desproporção numérica, eram tropas veteranas – experientes, bem 
adestradas e disciplinadas – a enfrentar civis mal armados. O massacre chegou à 
cifra  de trinta mil  pessoas [Procópio,  idem].  A revolta  de Nika terminava com um 
banho  de  sangue,  mas  dando  a  Justiniano  a  vitória  na  mais  dura  prova  que 
enfrentara.

Não se deve esquecer, é claro, que a liderança moral no episódio foi de Teodora, que 
rompeu os preconceitos de sua época e falou de igual para igual com um bando de 
marmanjos de rabo entre as pernas. Essa é a primeira vez em Guerras onde aparece 
o nome de Teodora, o que representaria seu grande début na política imperial, e não 
seria a última que Justiniano deveu sua coroa à esposa. Pode-se cogitar o quanto 
esse discurso trazido a nós por Procópio corresponde literalmente ao que a imperatriz 
disse. Parece ensaiado e um tanto teatral, mas improvisar para se fazer o centro das 
atenções não seria algo mirabolante para alguém que desde cedo fora treinada para 
interagir com plateias. Outra característica do discurso que tem chances de ser bem 
verídica é quando ela fala: “Pois ao passo que é impossível para um homem que  
tenha visto a luz também não morrer, para um que tenha sido imperador é intolerável  
ser um fugitivo. Que eu nunca seja separada desta púrpura e não viva o dia em que  
os que me encontrarem não se dirijam a mim como soberana”.



Morrer, todos vamos. Ainda que os presentes no recinto fugissem, apenas adiariam o 
inevitável  e  ainda  teriam  de  carregar  a  mácula  da  desonra  até  o  derradeiro  dia. 
Embora  partilhasse  de  uma origem plebeia  como seu  marido  e,  por  conseguinte, 
perigando ter  seu  status rebaixado com a fuga,  Teodora ainda teria um problema 
extra: ela sabia que ou ela era a imperatriz, ou nada. Ou melhor, tornaria a ser apenas 
mais uma “daquelas mulheres” da profissão que é dita “a mais antiga do mundo”. 
Teodora, que veio das camadas mais baixas da sociedade, não tinha dúvidas de que 
preferia uma morte gloriosa a se arrastar numa existência até tranquila, mas cheia de 
vergonha  e  vítima  de  preconceitos.  Mesmo  seu  mais  “fiel”  inimigo,  Procópio, 
reconheceu essa forte determinação e legou seu relato à posteridade.  Mas afinal, 
quem era essa personagem que se tornou presença obrigatória em qualquer livro de 
História sobre Bizâncio, foi odiada por um cardeal católico da Contra-Reforma e, nos 
tempos recentes, acusada injustamente por espiritualistas e afins?

Bem, agora temos o desafio da reconstrução, de reunir o que se diz a respeito de uma 
personagem e o que ela pode realmente ter feito. História não é uma ciência exata, 
portanto na maioria dos casos haverá algum grau de subjetividade no que declaramos 
e certa margem de erro. Por outro lado, não estamos diante de um vale-tudo onde 
qualquer um pode ler o que bem quiser nas entrelinhas para validar suas hipóteses. 
Não é por que um raciocínio faz sentido que automaticamente se torna verdadeiro, do 
contrário qualquer teoria da conspiração seria válida, pois tudo nelas (parece que) se 
encaixa. Isso equivaleria a escolher automaticamente apenas uma explicação para os 
fatos,  deixando de lado os vieses e lacunas que poderiam ser sanadas por  outra 
abordagem. É preciso que todas as evidências sejam analisadas, como num tribunal, 
e a força de cada comparada. Já ouvi – falando agora de uma experiência pessoal – 
dizerem que “embora  o  autor  X  argumente  em contrário,  outros  autores  nos  são  
favoráveis e podemos, assim, manter nossa tese”. Se o mundo jurídico fosse assim, 
poderíamos  pegar  arbitrariamente  o  que  a  promotoria  (defesa)  alega  e  condenar 
(absolver) qualquer réu. Também devem ser evitados “atalhos” fáceis, mas ilusórios 
como chavões  do  tipo  “a  história  sempre  é  contada  pelos  vencedores”.  Bem,  os 
aliados venceram a II  Guerra,  o capitalismo ganhou a “queda de braço”  contra o 
comunismo e nem por isso que revisionistas que negam o holocausto judeu ou os 
crimes de Stálin merecem crédito, afinal fazem vista grossa às inúmeras evidências a 
favor da historicidade desses (tristes) fatos. Não é por que um grupo foi derrotado que 
ele automaticamente se torna depositário de todas as virtudes que o vencedor não 
tem ou não possua defeitos exclusivamente seus. Nem se deve cogitar que a verdade 
seja uma espécie de “média” entre o que cada lado diz, pois as evidências de um 
grupo podem ser demasiadamente fracas ou inconsistentes. Por essa razão, mesmo 
quando  só  temos  o  relato  de  uma  das  partes,  ainda  é  possível  fazer  alguma 
separação entre o joio e o trigo, atentando quando o testemunho se trai, é falacioso, 
não condiz com a realidade da época (i.e. contexto), ou parece tão exagerado que 
beira o inverossímil. 

A partir daqui, aparecerão mais relatos de cronistas contemporâneos à segunda crise 
origenista  –  vulgo  fontes  primárias –  e  a  análise  destas  feitas  por  historiadores 
posteriores que os leram – nossas  fontes secundárias.  No que tange à Teodora, 
uma tarefa ingrata se afigura, pois seu principal “biógrafo” é o controverso escritor 
Procópio de Cesareia. 



Nascido na cidade de Cesareia, Palestina, por volta da virada do século V para o VI,  
Procópio concluiu seus estudos de Direito no início do reinado de Justiniano e logo se 
tornou  uma  espécie  secretário  e  consultor  jurídico  do  general  Belisário, 
acompanhando-o nas principais campanhas de reconquista e defesa. Da vivência que 
auferiu  próximo  ao  front,  nasceu  a  obra  Guerras  (De  Belis),  em  oito  volumes, 
contando os sucessos e percalços encontrados nas campanhas da África e da Itália, a 
revolta  de  Nika  e  os  ataques  dos  partas,  concluindo  a  narrativa  no  ano  552.  O 
desenrolar  da  história  fica  mais  centrado  na  ação  propriamente  dita  do  que  em 
Justiniano. A própria Teodora aparece apenas ocasionalmente, como em seu discurso 
em  Nika.  Saindo  do  campo  bélico,  Procópio  descreveu  os  primores  da  arte,  em 
especial da arquitetura, de sua época na obra Construções (De Aedificiis), atribuindo 
boa parte do novo ímpeto empreiteiro às benesses de Justiniano. De fato, após a 
devastação  da  capital  ocorrida  na  revolta  de  Nika,  muita  coisa  precisava  ser 
reconstruída  e  Justiniano  o  fez  dando  nova  silhueta  ao  horizonte  da  capital, 
adornando-a com as cúpulas e abóbadas que tanto caracterizaram a arquitetura do 
Império do Oriente desde então. É desse tempo a construção da nova Catedral de 
Hagia Sophia (Santa Sabedoria) e, como ele nada fala do desabamento da cúpula 
ocorrido em 558 (que depois foi  refeita), supõe-se que o livro anteceda a isso, ou 
Procópio ocultou o fato. E isso é bem possível, já que o tom do texto é o de uma 
propaganda  estatal.  Teodora  aparece  pouco,  pois  o  foco  está  centrado  em  seu 
marido. Resta uma última e polêmica obra atribuída a Procópio que, para o bem ou 
para  o  mal,  é  a  que  mais  fornece  dados  sobre  a  imperatriz:  A  História  Secreta 
(Historia Arcana).

Catedral de Hagia Sophia (Santa Sabedoria) em Istambul, marco da arquitetura 
bizantina.

De tão violento em suas críticas à corte imperial, este não deve ter sido publicado em 
vida e deve ter tido uma circulação restrita por um bom tempo. Sua existência no 
ocidente renascentista só era conhecida através um verbete da enciclopédia bizantina 
Suda, onde ele é apresentado com o nome de Anekdota, mas somente em 1623 ele 



foi publicado a partir de um manuscrito da Biblioteca do Vaticano. É difícil saber o que 
levaria alguém a escrever livro tão ácido contra o casal imperial. Talvez, como sugere 
a progressiva mudança de atitude em relação aos dirigentes ao longo dos volumes de 
Guerras, Procópio tenha se desiludido com o governo a que servira por tanto tempo, 
pois vira um projeto de restauração da glória antiga se transformar num verdadeiro 
imbróglio:  a  África  revelou-se  problemática  com  uma  população  ainda  hostil,  a 
reconquista da Itália foi mais difícil do que se imaginava – havendo vários reveses até 
a derrota final dos ostrogodos e o saldo de uma península devastada -, os partas 
romperam o tratado de paz e assediaram novamente as províncias orientais. Se o 
azar  militar  já  não  fosse  o  bastante,  em  542  estourou  um  surto  de  peste 
(provavelmente bubônica) que fez uma razia na capital  e nas provinciais orientais.  
Justiniano  terminou impopular  seu  reinado e  legou um império  exaurido  em seus 
recursos humanos. Apesar de História Secreta não ser uma análise sistemática dos 
problemas do império, Procópio tinha respostas prontas para explicar os percalços:

1. Justiniano era um demônio –  Isso não era uma figura de linguagem, nem 
queria dizer que ele vendeu sua alma por meio de um pacto. Ele seria, mesmo, 
um demônio sob uma casca humana. Vários “causos” são contados no capítulo 
XII:  a  mãe  de  dele  foi  fecundada  por  um demônio,  viram-no  andando  pelo 
palácio sem a cabeça, seu rosto poderia se transformar numa massa disforme 
de carne, um monge do deserto se recusou a adentrar o salão do trono porque 
vira o Rei dos Demônios sentado sobre o mesmo. A imperatriz – ainda em seus 
dias de palco – recebia a visita de demônios em seu quarto, que expulsavam os 
amantes da ocasião para ficar com ela. Em um sonho ela soube que dividiria o 
leito  com  o  Rei  dos  Demônios.  Até  os  hábitos  frugais  de  alimentação  de 
Justiniano e sua pouca necessidade de sono eram indicativos de uma natureza 
satânica!
2. Seria obra dos governantes tudo o que fosse fatídico – Uma consequência 
direta do item acima. Nas próprias palavras de Procópio (cap. XII): “Pois foi por  
meio  de  terremotos,  pestilências  e  enchentes  da  águas  dos  rio  que  veio  
posteriormente  a  ruína,  como  presentemente  demonstrarei.  Não  por  meios  
humanos, mas por algum outro tipo de poder eles alcançaram seus terríveis  
desígnios ”. E, realmente, Procópio coloca na conta de Justiniano (cap. XVIII) os 
mortos do terremoto de Antioquia. 
3. A imoralidade da imperatriz – a falta de “virtude” da jovem Teodora teria se 
refletido em sua crueldade quando no poder. Não bastava para ele ressaltar a 
sua origem de uma profissão socialmente desprestigiada.  Era preciso deixar 
clara que ela foi  a maior de todas as prostitutas de seu tempo. Para isso vale, 
como relatado acima, dizer que ela se deitava com demônios, descrever suas 
performances no palco (cap. IX) e assombrar o leitor com a incrível disposição 
sexual de Teodora, capaz de dar conta de dez marmanjos mais a criadagem 
deles, totalizando cerca de quarenta indivíduos em pleno vigor numa noite só 
(id.)!  É difícil  dizer se o que movia Procópio era uma espécie de machismo 
contra  mulheres  que  gozavam de  influência  nos  círculos  do  governo  (como 
Teodora e a esposa de Belisário, Antonina) ou um ódio de classe. Ele não se 
conformava  por  Justiniano  ter  escolhido  uma  cortesã  quando  poderia  ter 
escolhido a mais nobre e educada de todas as donzelas do império (cap. X). A 



nova imperatriz seria apenas uma alpinista social, que fazia questão de mostrar 
seu novo  status humilhando homens da elite  com um cada vez mais estrito 
cerimonial da corte (cap. XV).

Bem,  essas  pequenas  amenidades  de  História  Secreta bastariam  para  tirar  seu 
crédito como fonte histórica e, de fato, alguns pensam assim:

A terceira obra de Procópio, a História Secreta é considerada por Runciman(*) “um 
conglomerado  amargo  de  mexericos”.  A  “História  Secreta”  difere,  com  efeito, 
fundamentalmente  das  outras  duas e  sua autenticidade chegou  a  ser  posta  em 
dúvida pelos críticos. Essa obra é um libelo grosseiro contra Justiniano, Teodora e o 
próprio Belisário. A Justiniano o autor atribui a causa de todos os males que, então, 
caíram sob o império.

[Giordani, cap. X, p. 192]

(*)Runciman, Steve; A Civilização Bizantina, Zahar Editores, p. 187

Porém o mesmo autor prossegue:

Podemos dizer  que Procópio apresenta nessas páginas o reverso do regime de 
Justiniano e, apesar da parcialidade do autor, a qual o leva mesmo à calúnia,  a 
História Secreta não deixa de, examinada com critério, constituir fonte preciosa para 
o estudo da política interna do império.

Apesar  da  disparidade  com  as  duas  outras  obras,  também  são  dados  bons 
argumentos em favor da autoria de Procópio para História Secreta. O principal deles é 
a  correspondência  de  várias  opiniões  do  libelo  também encontradas  nas  demais 
obras.  Como  por  exemplo:  A  tese  do  início  do  poder  de  Justiniano,  em  termos 
práticos, ainda no governo de Justino ([Guerras, vol. III, cap. IX] e [História Secreta, 
cap. VI]),  o pessimismo geral de  História Secreta  em relação à situação que vivia 
surge em [Guerras, Vol. II, cap. XXI] e [Guerras, Vol. VII, cap. XXXIII], o prejuízo da 
questões teológicas a que o imperador se dedicava para a condução das guerras é 
atestado em [História Secreta, cap. XVIII] e [Guerras, vol. VII, cap. XXXV], críticas ao 
desempenho de Belisário na segunda campanha da Itália constam tanto em [Guerras, 
vol. VII, cap. XXXV] quanto em [História Secreta, cap. V]. Além de não haver nenhuma 
discrepância séria entre as opiniões políticas do autor de Guerras e o deste livro – o 
que  categoricamente  descartaria  uma  hipótese  de  identidade  entre  ambos  -  há 
similaridade de estilo entre as narrativas. (47)

A validade de História Secreta como fonte histórica pode ser verificada pela existência 
de episódios similares encontrados em outros documentos. João de Éfeso, em sua 
obra  A Vida dos Santos Orientais, mais especificamente na XIII biografia – Tomé e 
Estevão -, relata logo no começo, quando o diácono Estevão foi encaminhado a então 
“patrícia” Teodora, “que viera do bordel”. A repressão de Justiniano a outras seitas e 
religiões (cap. XVIII) não surpreenderia ninguém que lesse o Código de Justiniano. A 
queda do patriarca de Alexandria (cap. XXVII), Paulo, também é narrada por Liberato 
de Cartago em [Liberato, cap. XXIII]. As maquinações do ex-samaritano Arsênio e seu 



pai contra os cristãos palestinos (cap. XXVII) constam acima no capítulo LXX de  A 
Vida de Saba. A tentativa de Teodora de reprimir a prostituição (cap. XVII) têm uma 
descrição alternativa em  Construções (vol.  I,  cap. IX) e outro cronista [Malala, vol. 
XVIII, cap. XXIV] fala de uma abordagem diferente feita por ela. Além disso, o capítulo 
XIV das Novellae - dedicado ao combate aos cafetões – provavelmente teve influência 
de Teodora.

Todos os fatos de História Secreta em paralelo com outras fontes têm algo em muito: 
são  versões  mais  escrachadas  deles.  Mesmo  em  episódios  exclusivos  do  libelo 
difamatório,  um pouco de raciocínio  pode revelar  uma realidade mais  razoável.  A 
suposta orgia onde Teodora deu conta de quarenta, por exemplo, seria uma amostra 
da luxúria de uma ninfomaníaca ou uma curra? Quando ela humilhou um idoso nobre 
em  dificuldades  com  credores  que  fora  pedir-lhe  ajuda,  obrigando-o  a  divertir  a 
criadagem numa peça improvisada (cap. XV), estamos diante de uma sádica e sua 
vítima inocente, ou de alguém se vingando de um desafeto (48)? Um suposto filho 
bastardo dela (cap. XVII) chamado João foi à capital conhecê-la, após o pai lhe contar 
o segredo de sua origem no leito de morte. Depois de ser chamado a sua presença, 
nunca mais foi visto, ficando no ar se Teodora deu um sumiço no rapaz. Entretanto, 
temos  conhecimento  que  Teodora  teve  uma  filha  bastarda  antes  de  casar  com 
Justiniano e até um casamento providenciou para um neto dado por ela (cap. IV). Por 
que  essa  diferença  de  tratamento?  Justiniano  sabia  de  sua  origem  e,  portanto, 
bastardos não deveriam surpreendê-lo. É mais provável que João se tratasse de um 
impostor (49). Se é que existiu. Muito do que Procópio relata não deve passar de 
meia-verdade,  fruto  de  fofocas  com pormenores  sórdidos  ampliados  e  atenuantes 
omitidos, e não do que realmente testemunhou (50). Afinal, ele jamais se coloca como 
um dos amantes de Teodora para ter acesso privilegiado a “tantos detalhes”.

Separando-se realidade da invenção, o que se pode dizer da imperatriz(51)?  Ela 
nasceu por volta do ano 500, filha de um guardador de ursos da facção dos Verdes e  
sendo a do meio de três irmãs. Ficou órfã de pai aos quatro ou cinco anos e sua mãe 
contraiu novo matrimônio na esperança de conseguir outro arrimo para família. Ela 
protagonizou uma cena que marcaria a pequena Teodora: diante da arquibancada dos 
Verdes  no  hipódromo e  junto  com as  filhas  implorou  que  o  emprego  do  falecido 
marido fosse dado ao novo companheiro para o sustento da família, pois o chefe dos 
Verdes,  mediante  suborno,  dera-o  a  outro  homem.  O  desdém  da  plateia  foi  a 
resposta, mas, para a sorte da família, o guardador de animais dos Azuis também 
havia  morrido  recentemente  e  por  eles  seu  pedido  foi  atendido.  Teodora  nunca 
esqueceria a gentileza dos Azuis e a indiferença dos Verdes. 

À medida que as irmãs atingiam a puberdade, sua mãe as enviava para o teatro local  
e a mais velha, Comito, chegou a se tornar uma cortesã famosa. Teodora começou 
fazendo o papel secundário de uma escrava nas peças da irmã. Quando amadureceu 
mais um pouco, tornou-se ela mesma uma protagonista e cortesã nas horas vagas. 
Ela não tinha dotes artísticos como saber tocar flauta, harpa ou dançar, por outro lado 
era engraçada e desinibida, qualidades que lhe serviram para participar de comédias 
de baixo nível, mais especificamente pantomimas. Fora do palco, passava para seus 
serviços como cortesã. É provável dessa época que tenha tido sua filha bastarda – 
cuja existência é certa, mas o nome não sabemos - e, talvez, João. Procópio relata 



que ela a maioria das vezes praticava um aborto a tempo, o que pode ter causado sua 
esterilidade  posterior.  Não  deu  a  Justiniano  herdeiros,  sendo  ele  sucedido  pelo 
sobrinho Justino II. (52)

Abandonou essa vida por  volta  de 520 e  rumou para província  da Líbia  Superior 
(Pentápole),  como parceira do recém empossado governador Hecébulo.  A relação 
não durou muito e Teodora se viu sozinha, a vários quilômetros de Constantinopla. 
Ela iniciou, então, um périplo pelo Mediterrâneo oriental de volta para casa, tendo 
Alexandria como passagem obrigatória. Lá ela deve ter se demorado algum tempo e é 
provável que nessa ocasião tenha se convertido ao monofisismo. Em Antioquia, Síria, 
travou contato com uma dançarina chamada Macedônia pertencente à facção Azul 
local e que também atuava com uma espécie de informante para Justino e Justiniano. 
Procópio  não  esclarece  como  Teodora  e  Justiniano  se  encontraram,  mas  não  é 
improvável que Macedônia tenha apresentado um ao outro. Apesar de a paixão ter 
sido arrebatadora, por algum tempo Justiniano a manteve somente como concubina 
devido à oposição de sua tia, a imperatriz de então. Após a morte dela, Justiniano 
conseguiu que Justino abolisse a lei  que proibia um senador [um dos cargos que 
possuía] de se casar com uma cortesã. Teodora recebeu a dignidade de  patricia e, 
quando ambos ascenderam ao trono, ela se tornou Augusta. (53)

O que deve ter atraído mais Justiniano foi a sagacidade e inteligência de Teodora, 
mais do que seus atributos físicos. Não fosse assim, uma mera donzela dondoca já 
lhe bastaria. Ela não teve nenhum estudo clássico como seu marido, mas com certeza 
aprendeu muito na escola da vida. Provas disso deu atuando, na prática, como co-
governante  do  império,  segurando  as  rédeas  quando  a  situação  parecia  sair  de 
controle. Exemplos para isso são a já citada revolta de Nika – quando mostrou mais 
coragem  que  Justiniano  e  seus  conselheiros  –  e  sua  regência  durante  a  peste. 
Justiniano  também  adoeceu  durante  a  epidemia  que  despovoou  o  império.  Já 
desenganado pelos médicos, alguns já queriam “enterrá-lo antes da hora” e fazer um 
sucessor. Foi a atuação da imperatriz que mais uma vez salvou-lhe o trono até que se 
recuperasse, chegando, inclusive, a realizar diplomacia com enviados partas. 

No campo religioso, Teodora serviu de contraponto à intolerância religiosa do marido, 
em  especial  quanto  à  seita  monofisista.  Todos  os  monges,  padres  e  bispos 
monofisistas  que  pediam por  ajuda  recebiam abrigo  no  palácio  de  Hormisdas  na 
capital. Era uma espécie de jogo duplo: ao mesmo tempo em que os protegia, eles 
ficavam  confinados  e,  portanto,  incapazes  de  propagar  sua  doutrina.  Meramente 
integrá-los em um novo Henoticão compraria uma briga com Roma, com quem fizera 
as pazes ainda no governo do tio. A busca, então, por um consenso entre eles e os 
calcedonianos  esteve  presente  em  todo  o  reinado  de  Justiniano,  pontuada  por 
perseguições e permeada por longos debates e sínodos. Justiniano achava que uma 
sutileza interpretativa poderia realmente sanar as divergências teológicas. A atitude de 
sua esposa, como será visto mais adiante, revela que ela tinha uma visão bem mais 
prática da questão.

Nos  bastidores  do  poder,  Teodora  não  foi  santa:  perseguiu  desafetos,  agraciou 
antigos amigos e protegidos, além de criar intrigas até com poderosos ministros de 
Justiniano, como Belisário e João da Capadócia. Por outro lado, procurava forjar uma 



imagem pública  de  benfeitora.  Para  os  monofisistas,  isso  é  mais  que  natural.  O 
próprio monofisista João de Éfeso, quando lembra que ela “veio do bordel”, tece-lhe 
doces elogios:

(...) o bom Deus, quem, como também diz o divino apóstolo, “é fiel e justo e não 
permitirá que seja provado mais do que és capaz de ser provado” (I  Cor 10:13) 
encaminhou o virtuoso Estevão a Teodora – que veio do bordel – que àquela época 
era uma patrícia, mas que finalmente se tornou rainha junto com o Rei Justiniano.  
Ela, então, quando soube daquela desgraça, como se por instigação divina, por ela 
vir  o infortúnio dos santos, manifestou sua misericórdia e implorou a seu marido 
Justiniano, que era o mestre dos soldados e também um patrício e sobrinho do rei, 
que  avisasse  seu  tio  e  que  ele  ordenasse  que  um  alento  fosse  dado  a  esse 
desafortunados homens, fazendo essa súplica até com lágrimas, por meio da graça 
que toma conta da vida de todo homem, assim foi feito e a ordem expedida para 
virem a Alexandria (54). 

A Vida dos Santos Orientais - XIII biografia – Tomé e Estevão

E o amparo de Teodora ia além das preferências religiosas. Evágrio Escolástico, que 
era calcedoniano, escreveu em sua História Eclesiástica, no curto capítulo X do livro 
IV:  ”Ela  tratou  nosso  povo  com mais  calorosa  gentileza  e  a  outros  também com  
grande liberalidade”. Quando Evágrio fala de “nosso povo” se refere à gente dele, i.e., 
aos calcedonianos. Da mesma forma, ela pareceu cuidar de construir uma imagem de 
soberana também preocupada com assuntos bem terrenos:

Pois  ao  passo que de nada disso  entendia  o  sereníssimo imperador,  embora  a 
injustiça  fosse  deveras  infligida  sobre  todos  os  homens  com  força  excessiva, 
protegia o pernicioso Capadócio [João da Capadócia], o qual já há muito gozava dos 
mais altos elogios junto ao imperador (ou quem efetivamente teria sido atrevido para 
fazer menção do simples nome dele sem elogio?), somente a esposa, que sempre 
superou a  todos em capacidade e zelou  para  a piedade com as injustiças,  não 
tolerando por tanto tempo se ignorar quem prejudica o bem público, de jeito nenhum 
abordou o imperador  munida com algum ameno relatório,  e  contou-lhe tudo que 
estava em segredo até então, e não apenas perigávamos perecer sujeitos a tantos 
males, mas também o próprio império estava à beira da ruína (55). 

João, o Lídio, De Magistratibus, livro III, 69.

Houve,  porém,  uma atuação de Teodora em prol  do bem público  que viria  a  ser  
utilizada por espiritualistas em teses conspiratórias. Será que ela imaginou que seu 
combate à prostituição da “boca do lixo” ganharia um milagroso vínculo com a questão 
origenista? Vamos às teorias fantasiosas primeiramente para, em seguida, aos relatos 
dos  que  realmente  presenciaram  os  fatos.  Por  fim,  veremos  o  que  aqueles  que 
realmente se debruçaram sobre as fontes primárias têm a nos dizer sobre o que pode 
ter ocorrido no passado.

Notas:

(45) Nas palavras de [Cesaretti, cap. XI, p. 191]:
Vença! Vença! Vença!” Nika era versão grega do latim Tu vincas, o grito da multidão 



que geralmente saudava o Augusto em seu papel de chefe militar. A mudança de 
linguagem da multidão assinalou uma mudança de significado. A frase não mais 
exortava  o  imperador  a  prevalecer  sobre  o  inimigo;  agora  uma  facção  estava 
exortando uma à outra, um cidadão desejando ao outro, “seja vitorioso!” Assim o 
imperador não era mais “benevolente” e “humano” ou “vitorioso”. Fortalecido por seu 
tamanho e sua linguagem cotidiana, a multidão se apoderara daquelas prerrogativas 
para si mesma, sem qualquer distinção sectária. Ser capaz de gritar significava se 
capaz de agir.

(46) A turba pediu a demissão de três figuras impopulares do governo: Eudemão, o 
prefeito  pretoriano,  João  da  Capadócia  e  o  quaestor Triboniano,  o  competente 
organizador do Código de Justiniano, porém corrupto. A exigência foi prontamente 
atendida,  mas a  revolta  não deu trégua,  talvez por  sentir  isso como um sinal  de 
fraqueza.

(47) Cf. [Bury,  cap. XXIV, p. 426] para mais comparações entre  História Secreta e 
Guerra. [Cesaretti, Introdução, p. 18-19] informa desses paralelos sem especificá-los e 
adota opinião similar, apontando aspectos “retóricos” usados tanto  História Secreta 
como  nas  demais  obras.  Segundo  ele,  não  existe  um  Procópio  “genuíno”,  i.e.,  
desprovido de alguma retórica. 

(48) Cf. [Evans, cap. II, p. 15-16 e 22] para a análise de ambos os fatos.

(49) Cf. [Evans, cap. II, p. 16] e [Cesaretti, cap. V, p. 95-96]. É curioso observar que 
Gibbon  desconsidera  essa  filha  de  Teodora.  No  capítulo  XL  (XVI  da  edição 
condensada), diz: “yet once, and once only, she became a mother.” Isso é estranho 
porque no próprio História Secreta, cap. V, é feita referência a um neto de Teodora. 
Na edição do manuscrito grego de 1623, p. 39, disponível em Documenta Catholica 
Omnia,  aparece  a  palavra  θυγατριδους,  “filho  de  filha”.  Curiosamente,  a  tradução 
inglesa  de  Richard  Atwater traz  a  palavra  nephew,  “sobrinho”.  Uma  explicação 
hipotética  para  esse  erro  seria  a  possibilidade  de  esses  autores  terem,  por 
comodidade,  lido  apenas o  texto  latino que acompanha o grego.  Nele  é usada a 
palavra nepos, que pode tanto significar “neto” com “sobrinho”. Ademais, na parte III 
de História Eclesiástica de João de Éfeso – descoberto apenas no século XIX e, logo, 
após a morte de Gibbon – somos apresentados aos netos Atanásio (livro I, que [Bury, 
p. ix] identifica com o Anastácio de História Secreta) e João (livro II), ambos atribuídos 
a essa filha cujo nome não é mencionado.  Há quem a considere como uma filha 
legítima entre ela e Justiniano – a própria edição on line de História Eclesiástica aqui 
usada o faz em uma nota -, mas há bons motivos para que ela seja bastarda: (1) ela 
sempre é menciona como “filha de Teodora”, e não do casal, (2) seus descendentes 
poderiam pleitear o trono se fossem legítimos, coisa que não fizeram, e (3) a ida do 
monge Saba à corte de Justiniano (cap. LXXI) se deu em 530 e Teodora ainda não 
concebera nenhum herdeiro. Como Teodora morreu em 548, teríamos cerca de 18 
anos para que uma suposta filha do casal nascesse, atingisse a idade fértil, cumprisse 
uma gestação, e o filho dela também chegasse à puberdade para participar da trama 
casamenteira dela. É bem mais razoável que essa anônima filha tivesse nascido com 
a imperatriz ainda adolescente. De qualquer forma, ela teve uma filha que chegou à 
idade fértil, coisa que Gibbon ignora (ou melhor, menciona uma menina falecida tão 
logo nasceu).  Ele é um dos meus autores preferidos,  dotado de vasta erudição e 
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documentação, exímio contador de histórias, tanto que gosto lê-lo em inglês e prefiro 
não traduzir  seus textos.  Entretanto,  essa derrapada factual  serve a mim (aliás,  a 
todos) como um pequeno lembrete de que os grandes mestres também erram, seja 
por  algum descuido ou por  não terem disposto de recursos então desconhecidos. 
Portanto não devemos nos valer de seus nomes, ou melhor, da mítica em torno deles,  
mas sim de seus argumentos. Claro, se eles ainda estiverem atualizados, continuarem 
pertinentes e se outros não criarem argumentos melhores. Ah! Para quem quiser ler, 
na bibliografia consta a tradução inglesa de H. B. Dewing, que é correta nessa parte.

(50) Cf. [Bridge, cap. II, p. 19], [Bury, cap. XXIV, p. 497], [Evans, Introdução, p. xv] e 
[Giordani, cap. X, p. 192].

(51)  A  partir  daqui,  os  principais  detalhes  da  juventude  de  Teodora  constam em 
História Secreta, cap. IX.

(52) Cf. Vida de Saba, cap. LXXI.

(53)  Existem outras  tradições  mais  tardias  que  oferecem origens  distintas  e  mais 
amenas para a imperatriz. A História dos Patriarcas da Igreja Copta de Alexandria, de 
Severo de Hermópolis (Al’Ashmunein), cap. XIII, patriarcado de Teodósio I (535-567) 
informa que:

Depois disso, um dos oficiais foi tratar de negócios que tinha com o príncipe [i.e. 
Justiniano],  e  então  deu  conhecimento  à  devota  princesa  Teodora  de  que  o 
abençoado  Teodósio  fora  banido  da  cidade  de  Alexandria,  de  onde  ela  mesma 
originalmente viera.

A  obra  data  de  1904  e  sua  versão  completa  chega  até  o  final  do  século  XIX, 
provavelmente ela traz uma tradição copta que dá a sede do patriarcado local como 
cidade natal de Teodora. A cidade de Paflagônia, ao norte da Turquia atual, também 
disputa o título de berço de Teodora, ou ao menos de um lugar onde esteve por bom 
tempo. Em um texto do século X atribuído a Jorge Codino (Georgios Kodinos), Πατρια 
Κωνσταντινουπολεως, livro III, parágrafo 93 (edição de Theodorus Preger em Scriptores 
Originum Constantinopolitanarum):

Em tradução livre:

E Teodora augusta,  a  esposa de Justiniano o grande,  construiu  a [Igreja]  Santa 
Panteleemona [Toda Piedosa]; assim que saiu de Paflagônia, lá [em Constantinopla] 
repousava em abrigo humilde, e fiava lã,  e a vendia,  e assim vivia.  Depois que 
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governou, construiu o templo.

A distância dos fatos e certa tendência a suavizar a origem de Teodora enfraquecem 
esses testemunhos, mas dão ideia de como Teodora pode ter subsistido no imaginário 
bizantino e monofisista. 

(54)A  palavra  “bordel”  está  escrita  em grego  (com caracteres  siríacos).  Isso  não 
significa  que  tenha sido  uma interpolação,  pois  o  texto  está  cravejado  de  termos 
helênicos, já que João de Éfeso era bilíngue. É provável que ele estivesse apenas 
reproduzindo um dos ditos sobre ela que corriam de boca em boca.

(55)Do texto latino que acompanha o livro:

Nam  cum  horum  nil  sciret  mansuetissimus  imperator,  omnes  vero  propter 
immodicam  eius  potentiam,  quamvis  iniuria  affecti,  improbum  Cappodocem 
tuerentur, longe omnium maximis laudibus eum apud imperatorem celebrantes ( quis 
enim vel  solius  nominis  eius  sine  laude  mentionem facere  ausus  fuisset?),  sola 
coniux,  omnibus quae unquam fuere ingenio praestans,  et  iniuriarum miseratione 
vigilans, diutius negligere praecipitantem rem publicam non sustinens, haud levibus 
instructa  rationibus  ad  imperatorem  accedit,  cunctaque  eum  hucusque  occulta 
edocet, nec subiectos tantum malis interire periclitari, sed ipsi quoque imperio ruinam 
imminere. 

Certo que tanto João, o Lídio, como Teodora não gostavam, por motivos distintos, de 
João da Capadócia e isto pode ter  sido mera convergência de interesses.  O que 
importa é a imagem que Teodora teve para o autor de alguém que superava seus 
contemporâneos e cuidava para o bem comum.

[topo]



8 – Teodora, a Prostituição e Orígenes: Teorias Conspiratórias

Tais  foram  esses  os  esquemas  malignos  que  eram  o  trabalho  dessa  mulher 
degenerada [Teodora], outra Eva que deu atenção à serpente e era a causa de todo 
o mal que seu marido padeceu. Era outra Dalila trabalhando com astúcia e trapaça 
para  enfraquecer  a  força  de  Sansão,  outra  Heródias  sedenta  pelo  sangue  de 
homens santos e uma réplica da maliciosa serva do Sumo Sacerdote que tentou 
Pedro a negar seu Senhor. Mas chega de vilipendiá-la com nomes dessa laia, pois 
ela ultrapassou todas as mulheres humanas em iniquidade. Em vez disso, deixemo-
la tomar dos demônios no inferno uma designação tal qual a que a mitologia dá às 
Fúrias. Deveríamos escolher o nome da louca Aleto, ou Megera ou Tissífone. Ela 
era habitante do Abismo e amante de demônios (56). Foi ela que, guiada por um 
espírito  satânico  e  excitada  pelo  furor  diabólico,  vingativamente  aniquilou  um 
consenso que foi ganho com grande labuta e uma paz redimida pelo sangue dos 
mártires e secundada pelo suor de confessores.

Baronio, Annales Ecclesiastici, ano 548 d.C., nº. 24. (57)

Assim o Cardeal Cesare Baronio, o historiador da Contra-Reforma, teceu seu elogios 
a Teodora. E História Secreta nem havia sido ainda publicado quando morreu (1607), 
um livro que certamente lhe daria muitas alegrias. Era natural para quem viveu uma 
época quando a unidade do mundo cristão ocidental se desmanchava rejeitar aquela 
que comprometeu uma unificação passada, já que dera um novo alento à dissidência 
monofisista. Óbvio que para os adeptos dela o retrato era bem diferente:

E,  quando eles  [o  Patriarca  de Alexandria,  Teodósio,  e  outros  ilustres  da Igreja 
Egípcia] resistiram arduamente e [os perseguidores] foram incapazes de vencer a 
firmeza  de suas almas,  um afamado e  cruel  local  de  exílio  foi  dado ao  próprio 
arcebispo e seus companheiros, aos bispos junto com os mais eminentes clérigos, 
cerca de trezentos deles, no interior da Trácia, a um dia de jornada, uma fortaleza 
chamada Dercus, a qual nós também costumávamos visitar os mesmos santos, bem 
como o abençoado, o perfeito e grande presbítero Z’ura, o celebrado sírio da região 
de Sofanene, que também estava confinado com eles; e daí então lá foram mantidos 
sob custódia, embora Teodora, a devota de Cristo, que talvez tenha sido designada 
rainha por Deus para ser um suporte para os perseguidos contra a crueldade dos 
tempos,  tenha mostrado grande atenção para  com eles  e  outros  em toda parte 
perseguidos, suprindo-os com provisões e generosos donativos.

João de Éfeso,  A Vida  dos  Santos  Orientais -  XXV biografia  –  João de 
Hefestópolis

O que talvez surpreendesse ambos os historiadores seria a acusação feita por um 
movimento que ainda estava por vir – o espiritualismo moderno – de que Teodora 
teria  sido  a  principal  responsável  pela  eliminação  da  crença  da  reencarnação  na 
cristandade. Provavelmente João de Éfeso continuaria a defender sua benfeitora e 
Baronio não iria se aliar  em questões teológicas com um grupo que seria rival.  E 
embora  movidos  por  questões  íntimas,  os  dois  possuiriam  suas  credenciais:  o 
primeiro esteve próximo aos fatos e segundo leu tudo que havia disponível sobre ela 
ao  seu  alcance.  Então,  que  dados  realmente  “novos”  teriam  os  espiritualistas  a 
acrescentar e o quão sólidas são suas bases? Com a palavra, os próprios.



Holger Kersten

Até agora, quase todos os historiadores da Igreja acreditaram que a doutrina da 
reencarnação foi declarada herética durante o Concilio de Constantinopla em 553. 
No entanto, a condenação da doutrina se deve a uma ferrenha oposição pessoal do 
imperador Justiniano, que nunca esteve ligado aos protocolos do Concilio. Segundo 
Procópio, a ambiciosa esposa de Justiniano, que, na realidade, era quem manejava 
o poder, era filha de um guardador de ursos do anfiteatro de Bizâncio. Ela iniciou 
sua rápida ascensão ao poder como cortesã. Para se libertar de um passado que a 
envergonhava, ordenou, mais tarde, a morte de quinhentas antigas "colegas" e, para 
não  sofrer  as  consequências  dessa  ordem  cruel  em  uma  outra  vida  como 
preconizava a lei do Carma, empenhou-se em abolir toda a magnífica doutrina da 
reencarnação. Estava confiante no sucesso dessa anulação, decretada por "ordem 
divina"!

Em 543 d.C. o imperador Justiniano, sem levar em conta o ponto de vista papal, 
declarou guerra frontal aos ensinamentos de Orígenes, condenando-os através de 
um sínodo especial. Em suas obras De Principiis e Contra Celsum, Orígenes (185-
235 d.C), o grande Padre da Igreja, tinha reconhecido, abertamente, a existência da 
alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Ele pensava que 
certas passagens do Novo Testamento poderiam ser explicadas somente à luz da 
reencarnação.

Jesus Viveu na Índia, Ed. Best Seller, 7ª ed., cap. VI - “Considerações Finais”. 

Depois que encontram uma suposta tumba de Jesus em Israel (58), gostaria de saber 
como fica o túmulo de Srinagar atribuído por Kersten? A cabeça estava num lugar e 
as canelas em outro? Dizem tantas coisas díspares sobre Cristo como sua militância 
marxista-revolucionária, feminista ou  gay, que um Jesus hindu até deixa de parecer 
algo inusitado (59). Agora voltando ao assunto, tem-se aí a teoria conspiratória do 
assassinato das prostitutas como estopim para a condenação de Orígenes. É uma 
das mais populares atualmente, mas existem outras concorrentes não tão famosas 
que veremos mais abaixo.

José Reis Chaves

A  Igreja  teve  alguns  concílios  tumultuados.  Mas  parece  que  o  V  Concílio  de 
Constantinopla  II  (553)  bateu  o  recorde  em matéria  de  desordem e  mesmo  de 
desrespeito aos bispos e ao próprio Papa Virgílio, papa da época.

O imperador Justiniano tem seus méritos, inclusive o de ter construído a famosa 
Igreja de Santa Sofia, obra-prima da arte bizantina, hoje uma mesquita muçulmana. 

Era um teólogo que queria saber mais que teologia do que o papa. Sua mulher, a  
imperatriz Teodora, foi uma cortesã e se imiscuía nos assuntos do governo do seu 
marido, e até nos de teologia.

Contam alguns autores que, por ter sido ela uma prostituta, isso era motivo de muito 
orgulho por parte das suas ex-colegas. Ela sentia, por sua vez, uma grande revolta 
contra o fato de suas ex-colegas ficarem decantando tal honra, que, para Teodora, 
se constituía em desonra.



Para acabar com esta história, mandou eliminar todas as prostitutas da região de 
Constantinopla – cerca de quinhentas.

Como o povo naquela época era reencarnacionista, apesar de ser em sua maioria 
cristão, passou a chamá-la de assassina, e a dizer que deveria ser assassinada, em 
vidas futuras, quinhentas vezes; que era seu carma por ter mandado assassinar as 
suas ex-colegas prostitutas.

O certo é que Teodora passou a odiar a doutrina da reencarnação. Como mandava 
e desmandava em meio mundo através de seu marido, resolveu partir  para uma 
perseguição, sem tréguas contra essa doutrina e contra o seu maior defensor entre 
os cristãos, Orígenes, cuja fama de sábio era motivo de orgulho dos seguidores do 
cristianismo, apesar de ele ter vivido quase três séculos antes.

Como  a  doutrina  da  reencarnação  pressupõe  a  da  preexistência  do  espírito, 
Justiniano e Teodora partiram, primeiro, para desestruturar a da preexistência, com 
o que estariam, automaticamente, desestruturando a da reencarnação.

A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, cap. VIII, 7ªed., Ed. Ebm

Mais uma vez a tese do massacre de prostitutas aparece. Por um lado, esse autor faz 
a  ressalva  de  que  ela  não  é  universal  (“contam  alguns  autores...”),  mas  afirma 
categoricamente (“o  certo  é..”)  que Teodora,  de  um jeito  ou  de outro,  teve papel 
fundamental na condenação de Orígenes e que a reencarnação era crença comum na 
cristandade da época. 

Severino Celestino da Silva

Orígenes afirmava ser a doutrina do Carma e do renascimento uma doutrina Cristã. 
Devido a esta sua crença, 299 (duzentos e noventa e nove) dias, após sua morte,  
contra ele a igreja decretou a excomunhão. O segundo Concílio de Constantinopla, 
no  ano  de  553,  decretou:  “Todo  aquele  que  defender  a  doutrina  mística  da 
preexistência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna, 
seja anátema (108)” [grifo do autor].

Até a época, a doutrina do renascimento e do carma era aceita pela Igreja Cristã.
A  história  do  II  Concílio  de  Constantinopla  teve  marcante  acontecimento  com a 
figura do imperador Justiniano, um teólogo, que queria saber mais teologia do que o 
papa. Justiniano tentou reinserir os monofisistas no meio dos ortodoxos da Igreja,  
pois  temia  que  os  monofisistas,  comandados  por  Severo  de  Antioquia,  se 
afastassem  e  voltassem-se  para  a  Pérsia.  Organizou  no  palácio  a  primeira 
conferência entre ortodoxos e monofisistas, para a qual convidou seis ortodoxos e 
seis monofisistas tentando definir diferenças entre as doutrinas (2).

O papa, Vigílio, apesar de se encontrar em Constantinopla, recusou-se a participar 
do concílio convocado pelo imperador e tampouco se fez representar. O Concílio 
pressionado  pelo  imperador  excomungou  o  papa.  O  papa  Vigílio  acabou 
reconhecendo  o  concílio  em  troca  da  suspensão  de  sua  excomunhão  (109).
A esposa de Justiniano chamada Teodora, teve muita influência nos assuntos do 
marido  e  até  no  que  se  referiu  à  teologia.  Foi  ela  quem acomodou os  monges 
egípcios e os clérigos siríacos nos vários palácios da capital e sobretudo no palácio 
Hormisdas,  que  se  tornara  o  centro  da  propaganda  monofisista.
Por ter sido uma prostituta, suas ex-colegas se sentiam orgulhosas e decantavam tal 



honra. Mas esse fato a revoltava e se constituía numa desonra, fazendo com que 
mandasse matar todas as quinhentas prostitutas de Constantinopla (30).

Os cristãos da época passaram a chamá-la de assassina e a dizer que ela deveria 
ser assassinada, quinhentas vezes, em vidas futuras. Este seria seu carma por ter 
mandado matar suas quinhentas ex-colegas prostitutas.

A partir daí, Teodora passou a odiar a doutrina da Reencarnação e como mandava e 
desmandava  em  meio-mundo  através  de  seu  marido,  resolveu  partir  para  a 
perseguição sem tréguas  contra  essa  doutrina  e  contra  maior  defensor  que era 
Orígenes (30).

O  concílio  tratou  de  duas  questões  básicas:  o  Monofisismo  e  o  Origenismo.  O 
Origenismo  defendia  a  apocatástase  do  universo  (revolução  de  um  astro)  e  a 
Reencarnação. O concílio condenou o Origenismo em termos claros e severos (2).

Analisando as Traduções Bíblicas, Editora Idéia, 4ª ed., cap XI
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Olha a teoria da conspiração aí, gente! Bem, também se encontram alguns dados 
errados aí: Orígenes morreu 299  anos antes do Concílio, e não dias; além disso, a 
definição de apocatástase está errada, pelo que foi visto em nossa apresentação a 
Orígenes. Até é fácil de saber de onde o primeiro erro veio: encontra-se em O Livro 
Tibetano dos  Mortos (60),  de  Wentz  e  Evans,  mais  especificamente  em nota  de 
rodapé dos adendos, p. 177. A obra de Chaves vista acima também é usada como 
referência (o título é um pouco diferente porque é uma edição antiga). Vale atentar 
que o massacre das prostituas como motivação da condenação – relato originalmente 
como proposta de uma escola de autores – aqui é apresentado como se fosse um 
consenso.  Severino  Celestino  da  Silva  traz  como  novidade  que  o  II  Concílio  de 
Constantinopla discutiu não apenas o origenismo, mas também a questão monofisista.

Uma  coisa  em  particular  chama  atenção  nesse  livro,  pois  logo  no  começo  (em 
“Esclarecimento”),  o  autor  endossa frase  que  atribui  a  Jerônimo:  “a verdade não 
poderia existir em coisas que divergem”  [grifo dele]  (61).  Porém ele usa nesse 
pequeno trecho do cap. XI dois livros que apresentam teses contraditórias. O primeiro 
é o de Chaves e o segundo foi de Alberigo:

Claro,  o  origenismo  não  chamava  tanto  a  atenção  dos  ortodoxos,  pois  não 
questionava o concílio de Calcedônia. Mas depois do decreto de 533 e do sínodo de 
536, os ortodoxos perceberam que por trás das decisões imperiais havia sempre um 
origenista. Roma, sobretudo, não tinha motivo para tolerar o origenismo, pois este 



não compartilhava as ideias romanas a propósito dos “três capítulos” (cf. Liberatus, 
Breviarium, ACO II V, 98-141). Os ortodoxos do Oriente começaram a se preocupar 
com os origenistas, pois estes fortaleciam suas fileiras com padres ortodoxos como 
Gregório de Nissa, Dídimo, o Cego, e outros.  Sobretudo na Síria,  os origenistas 
apareciam demais, por causa de seu grande número. Por isso o patriarca Efrém de 
Antioquia convocou em 542 um sínodo que condenou o origenismo. Os origenistas 
da  Palestina  recorreram,  então  a  Pedro  de  Jerusalém,  pedindo-lhe  que  não 
mencionasse  mais  Efrém  nos  dísticos  de  Jerusalém.  Pedro,  apertado  entre  as 
próprias opiniões ortodoxas e as pressões dos origenistas, apelou para Justiniano, 
com o apoio  também do  patriarca  Mena  e  do  representante  de  Roma,  Pelágio.  
Justiniano publicou um “Edito” em 543 (Mansi, 9, col. 125-128; ACO III,  189-214)  
contra o origenismo. Mena aproveitou a ocasião e no mesmo ano convocou um 
sínodo, que deu à decisão imperial autoridade sinodal. O papa Vigílio, os patriarcas 
orientais, e também os origenistas de Constantinopla Ascida e Domiciano assinaram 
a  decisão.  Isso,  porém,  não  eliminou  o  origenismo,  que  continuou  a  existir  e 
predominar na Palestina. A condenação sinodal conseguiu radicalizar as posições 
dos origenistas, que assumiram então atitude hostil à ortodoxia.

História dos Concílios Ecumênicos, parte II, p. 130-131

É uma tese bem diferente da de Chaves. Aqui o processo que levou à condenação de 
Orígenes  partiu  de  baixo  para  cima,  melhor,  da  área  onde  havia  confronto  entre 
origenistas e ortodoxos para Constantinopla.  Isso te lembra alguma coisa? Sim, o 
relato apresentado em A Vida de Saba, cap. LXXXV. Por que este relato foi preterido 
em prol e nem sequer mencionado?

Noel Langley

Nossas versões ortodoxas do Antigo e Novo Testamento não datam de antes do 
século  VI,  quando  o  Imperador  bizantino  Justiniano  convocou  o  V  Congresso 
Ecumênico  de  Constantinopla  em  553  d.C.  para  condenar  os  platonicamente 
inspirados escritos de Orígenes.

Contrariando  a  crença  das  modernas  Igrejas,  este  não  foi  um  congresso  sem 
influência secular. O papa Vigílio foi proibido de comparecer e sua denúncia disto foi 
escarnecida.  Ele  [o  congresso]  foi  instigado  pelo  mesmo  substrato  de  bárbaros 
abestalhados que tinham sido 'convertidos' à cristandade sob Constantino.

Caso o leitor deva achar singular que seja dada tanta atenção a esse congresso nas 
páginas seguintes, é por causa de os eventos que levaram ao Quinto Congresso 
representarem  praticamente  a  única  evidência  sobrevivente  de  por  que  a 
reencarnação desapareceu da Bíblia.

(...)

Infelizmente, sob a influência de Eutiques, Teodora tornou-se uma conversa a este 
dogma  monofisista  [que  dava  a  Cristo  uma  natureza  exclusivamente  divina].  A 
principal reivindicação dele para com os sentimentos dela era a sua total rejeição 
àqueles ensinamentos de Orígenes que tinham tão profundamente influenciado os 
primeiros  Padres  da  Igreja.  Orígenes  não  apenas  acreditava  na  metempsicose, 
como argumentava que Cristo o Logos, ou a Palavra, habitou o corpo humano de 
Jesus, santificando-o, assim.

Edgar Cayce on the Reincarnation, Paperback Library, 1967, cap. XI, p. 179 e 183.



Sinceramente,  a  leitura  desse  texto  desse  texto  poderia  ser  encerrada  por  aqui: 
“Nossas versões ortodoxas do Antigo e Novo Testamento não datam de antes do  
século VI”. Para o conhecimento dele, existem inúmeros códices como o Vaticanus 
(325-350  d.C),  Sinaiticus  (350),  Alexandrino  (400),  Efremi  (400),  Beza  (450), 
Washingtonense (450) e Claromontano (séc. V) que precedem essa data, além disso 
há várias porções menores contendo só o NT como o papiro Chester Beatty (200 d.C.) 
e o AT das comunidades hebraicas, que tinham escolas importantes na Babilônia do 
Reino dos Partas e, portanto, livres de qualquer intervenção bizantina. Também já 
havia Bíblias etíopes fora do domínio bizantino. Como são ferramentas inestimáveis 
na  crítica  textual,  pergunto  onde,  confrontando esses  documentos  com as  Bíblias 
modernas, são reveladas mudanças visando a eliminação da reencarnação? Quais 
eram  os  versículos  originais  (62)?  Aliás,  os  que  advogam  esta  outra  teoria 
conspiratória deveriam explicar por que um suposto censor bizantino da Bíblia teria 
deixado passagens como o “cego de nascença” e a identificação entre Elias e João 
Batista? Lembrando que a primeira já foi apontada por Jerônimo como ferramenta dos 
origenistas de sua época (ad Demetrias) e que a última foi até refutada por Orígenes. 
Que censura porca foi feita então, hein? Por sinal, o capítulo anterior desse livro trata 
justamente dessas supostas reminiscências. 

Além de se basear numa premissa falsa, Langley traz nova hipótese para o ódio de 
Teodora ao trabalho de Orígenes: a cristologia dele estaria em desacordo com os 
dogmas monofisistas.  Severino Celestino da Silva já  citava a questão monofisista, 
mas apenas como um outro assunto abordado no Concílio de 553, não a causa da 
rejeição de Orígenes. Langley, por sua vez, esquece das prostitutas.

Dorothée Koechlin de Bizemont

Como  terá  doutrina  tão  largamente  difundida  sido  “apagada”  pelos  séculos 
seguintes?

Historicamente, é bem provável que a reencarnação tenha levado as sobras das 
ambições da imperatriz Teodora. Esta última esperava mais ou menos ser divinizada 
após sua morte, e não apreciava as teorias de Orígenes sobre as reencarnações 
sucessivas. Persuadiu seu marido imperador, o fraco Justiniano, de que Orígenes 
era herege, e se encarregou de desacreditá-lo. Tanto fez que, no 2º Concílio de 
Constantinopla,  em  553,  Justiniano  mandou  que  fossem  condenadas  as  teses 
origenistas  por  bispos  obedientes...  e  aterrorizados,  pois  o  casal  imperial  era 
bastante temível: Teodora chegara mesmo a mandar assassinar dois papas!

Esse Concílio  de  Constantinopla  inaugura séculos  de obscurantismo,  durante  os 
quais  a  Inquisição  vai  condenar  certos  cristãos  por  suas  “heresias”,  com  uma 
crueldade e uma mentalidade reacionária totalmente oposta ao espírito do Cristo. 

Astrologia Cármica, Nova Fronteira, 1990, cap. I, p. 29-30

Temos aqui a seguinte tese: deu na telha de Teodora que a reencarnação não era 
jogo para ela, então ela deveria ser banida do cristianismo. O grau de elucubração 
aqui é bem mais forte que nas anteriores. Chama atenção a acusação de Teodora ter 
matado dois papas. Consultando as biografias constantes na  listagem de Papas da 

http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm


Enciclopédia  Católica,  vejamos  o  que  aconteceu  com  os  pontífices  durante  a 
administração Justino-Justiniano:

• Hormisdas (514 - 523) – como nada de especial é dito, foram causas naturais;
• João I (523 – 526) – morreu sob no cárcere imposto pelo rei ostrogodo 
Teodorico;
• Félix IV (526 – 530) – morreu de doença;
• Bonifácio II (530 – 532) – como nada é dito, causas naturais;
• João II (533 – 535) – idem;
• Agapito I (535 – 536) – morreu durante uma missão diplomática em 
Constantinopla, de doença.
• Silvério (536 – 537) – este foi deposto devido a maquinações perpetradas por 
Teodora, devido a sua intransigência com os monofisistas. Morreu encarcerado 
na Itália;
• Vigílio (537 – 555) - como morreu após a imperatriz, não há o que discutir.

Bem, os dois candidatos a vítimas seriam Agapito e Silvério,  já  que estiveram ao 
alcance do poder de Teodora. O primeiro por ter estado na corte e segundo por reinar 
bem durante  a  invasão  da  Itália  feita  por  Belisário.  Como a  própria  Enciclopédia 
Católica diz, Agapito teve um mal súbito após atingir boa parte de seus objetivos junto 
a Justiniano. Nem sua morte deteve seus demais emissários na condução de uma 
política de combate ao monofisismo (63).  Resta Silvério que foi  acusado de fazer 
intrigas com os ostrogodos por uma tramoia entre Teodora e Belisário, por intermédio 
de Antonina. Morreu exilado em uma ilha Italiana, por maus tratos infligidos por seu 
sucessor, Vigílio. Apesar de ter efetivamente arquitetado a queda e fim de Silvério,  
Teodora pouco conseguiu de sua morte, pois Vigílio não se revelou o fantoche que ela 
esperava:  a  fidelidade  dele  ao  dogma  calcedoniano  era  mais  forte  que  qualquer 
negócio que pudesse ter com ela. Disso ele não teve medo de se opor, não sei por 
que teria caso fosse realmente a favor do origenismo. 

* * *
Bem, esse é um apanhado das histórias que circulam por aí sobre os fatos ocorridos 
entre 543 e 553 na capital. Todos apresentam a ideia de que a reencarnação em 
moldes ocidentais  modernos era moeda corrente ou ao menos algo tolerado pela 
ortodoxia do século VI e, também, dão grande importância a Teodora na tarefa de 
suprimi-la  do  cristianismo.  Nenhuma  faz  menção  aos  episódios  da  primeira  crise 
origenista de 150 anos antes para constatar que a realidade já bem diferente há muito 
tempo e estão em desacordo com pelo menos uma fonte histórica – A Vida de Saba, 
de  Cirilo  de  Citópolis  –  que  mostra  a  iniciativa  partindo  da  Palestina  para 
Constantinopla (e não o contrário) e critica a imperatriz. Elas não trazem nenhuma 
fonte  primária  para  poder  embasar  suas  teses  (sem  contar  algumas  alegações 
simplesmente erradas) e a única que traz fontes secundárias cita um autor com tese 
parecida com a de Cirilo, mas não a apresenta.

Além disso,  os motivos apresentados para o desencadeamento da ira de Teodora 
contra Orígenes são díspares. Ódio às prostitutas? Defesa do monofisismo? Capricho 



pessoal? Difícil  harmonizar essas histórias em um único contexto. Algum autor fez 
pesquisa historiográfica ruim, repassando meros boatos adiante. Ou todos eles.
Será  feita,  portanto,  uma análise  dessas  alegações  ante  as  fontes  históricas  que 
temos disponíveis e, em seguida, o que historiadores modernos têm a dizer sobre 
elas.

Notas:

(56) Este texto foi extraído de [Evans, posfácio, p. 108 - 109],  não estando, até a 
presente data (08/02/09), disponibilizado na internet o conteúdo da obra de Baronio. 
Gibbon traz em nota ao capítulo XL de seu “Decline..” os seguintes dizeres:

As she persecuted the popes, and rejected a council, Baronius exhausts the names 
of Eve, Dalila, Herodias, &c.; after which he has recourse to his infernal dictionary:  
civis inferni - alumna daemonum - satanico agitata spiritu - oestro percita diabolico, 
&c., &c., (A.D. 548, No. 24.)]

Em geral, os adjetivos usados batem. Só faço uma ressalva para a palavra alumna, 
pois, apesar de ela também poder significar “a que é sustentada” (i.e.,  amante), o 
sentido de “aluna”, “discípula” cairia melhor. Em todo caso, preferi respeitar o texto 
inglês de [Evans] mistress.

(57)  Annales  Ecclesiastici  foi  uma  resposta  dada  por  Baronio  à  obra  protestante 
Centuriae Magdeburgenses (Centúrias de Magdeburgo), uma história eclesiástica que 
tentava provar que a Igreja Católica seria o Anti-Cristo.  Não é preciso muito para 
imaginar o quanto ambas devem ser enviesadas. Baronio levou uma certa vantagem 
por dispor de material ainda inédito da Biblioteca do Vaticano.

(58) Para quem dormiu no ponto estes últimos anos, falo do documentário do cineasta 
James Cameron “A Última Tumba de Jesus”, que deu origem ao livro “A Tumba da 
Família de Jesus”. Controvérsias à parte, quero apenas ressaltar o quão contraditórias 
podem ser as teses sensacionalistas a respeito do Jesus histórico. 

(59) Não tenho nada contra alguém fazer declarações heterodoxas e bombásticas a 
respeito  de  Jesus  ou  qualquer  outra  personagem.  O  que  fica  chato  é  a  imensa 
capacidade  que  alguns  têm de  ler  nas  entrelinhas  de  um versículo  para  obter  o 
significado que se deseja e daí parir uma monografia inteira. Sou do grupo dos que 
creem que a Bíblia não basta para explicar a si mesma. Cada livro e epístola foram 
escritos em um contexto histórico para um determinado tipo de leitor, que devem ser 
resgatados e respeitados. Por exemplo, a tese apresentada em O Código Da Vinci de 
que Jesus era casado pois 

Porque Jesus era judeu – respondeu Langdon (...) - De acordo com os costumes 
judaicos, o celibato era proibido, e a obrigação de um pai judeu era encontrar uma 
esposa adequada para seu filho. Se Jesus não fosse casado, pelo menos um dos 
evangelhos da Bíblia teria mencionado isso e dado alguma explicação para o fato de 
ele continuar solteiro. (p. 232) 

(citado por [Ehrman (2005), cap. VII, p. 194])



Como o próprio Ehrman comenta, o livro ignora a presença de diversos personagens
 e grupos na palestina do século I (Paulo de Tarso e os essênios, por exemplo) que 
não eram casados e nem por isso eram censurados. Sua afirmação, por este e outros 
motivos, não “tem qualquer base na realidade histórica (ou talvez se baseie numa  
leitura tendenciosa de fontes judaicas muito mais tardias)” [Ehrman (2005), p. 196]. 
Em razão  próprio  contexto  escatológico  que  o  cristianismo  surgiu  (advogado  por 
Ehrman e outros autores),  defendo não ter  existido a crença da reencarnação no 
cristianismo primitivo e tal deve ter sido a razão para Orígenes ter tentado conciliar 
seu reencarnacionismo com a escatologia cristã tradicional. Voltarei a isso mais tarde. 
Por enquanto comento que a falta de uma análise histórica torna as discussões entre 
membros  de  seitas  cristãs  e  pós-cristãs  (islâmicos,  mórmons,  espíritas,  etc.)  um 
diálogo insano. Afinal cada lado lança argumentos e interpretações que só são válidos 
dentro de sua própria doutrina. Ou a história é distorcida em prol de suas próprias 
interpretações. 

Quanto à obra de Kersten, ela é mais um de tantos caça-níqueis newagers que há por 
aí. Ele não só aceita a moeda falsa oferecida pelo russo Nicolai Notovitch no final do 
século XIX, mas também a defende! Em resumo: Notovitch teria viajado ao Tibete e 
se abrigado no mosteiro budista de Hemis enquanto convalescia de uma fratura. Lá 
teria conseguido acessar um manuscrito chamado  A Vida de São Issa, que lhe era 
recitado, e ficou pasmo com similaridades entre essa personagem e Jesus Cristo, com 
o diferencial  de ela conter informações sobre os “anos perdidos de Jesus”,  i.e.,  o 
período  que  vai  dos  doze  aos  trinta  anos  que  supostamente  foram passados  na 
fronteira entre a atual Índia e o Tibete, e dedicados ao aprendizado do budismo. Já de 
volta ao ocidente, publicou em francês suas memórias no livro “A Vida Desconhecida 
de Jesus Cristo”. Kersten não ignora as críticas surgidas e adota a postura de que “a 
melhor defesa é o ataque”: acusa um de seus críticos – Max Müller, hindulogista de 
Oxford – de ser fanático cristão e de nunca ter estado na Índia. Isso é de uma extrema 
esperteza e covardia,  pois assinalar  as fraquezas do adversário de forma alguma 
torna alguém mais forte. Pelo contrário, afinal fica claro que não se tem resposta às 
críticas do oponente. E um dos ataques de Müller era o fato de tão notável documento 
não constar em grandes cânones do budismo tibetano, como o  Kanjur  e o  Tanjur. 
Notovitch acabou mudando sua história em novas edições: a biografia de Issa não era 
mais uma obra em dois volumes e,  sim,  um apanhado de contos espalhados em 
diversas outras. Além disso, existe outra acusação de fraude feita à mesma época 
pelo acadêmico inglês J. Archibald, que foi ao mosteiro de Himes e não encontrou 
nada e ninguém sabia de tal manuscrito. A história foi encerrada por um tempo até 
que outros alegaram ter visto o documento, inclusive entrando em contradição com 
Notovitch,  só  que  ninguém  o  trouxe  ou  fotografou.  Como  se  não  bastasse,  o 
documento, posteriormente, foi dado como “perdido”, apesar de a história original de 
Notovitch não tratar os textos de Himes como exclusivos...

A quem quiser saber mais, sugiro a leitura de  Jesus in Tibet - A Modern Myth, de 
Robert M. Price, e a das  Publicações originais de Müller e Archibald. Bart Ehrman 
chega  a  fazer  um breve  comentário  a  respeito  das  teses  do  “Jesus  Indiano”  em 
[Ehrman (2003), cap. IV, p. 68]:

http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/notovitch.htm
http://www.westarinstitute.org/Periodicals/4R_Articles/tibet.html


Outras  falsificações  têm  sido  perpetradas  nos  tempos  modernos,  de  relevância 
direta para nosso corrente estudo de apócrifos cristãos antigos. Pode-se pensar que, 
em nossos  dias  e  época,  ninguém  seria  tão  ardiloso  para  assegurar  quaisquer 
relatos de primeira mão de Jesus como autênticos. Mas nada poderia estar mais 
longe da verdade. Estranhos evangelhos aparecem regularmente, se você souber 
onde procurá-los. Muitas vezes esses registram incidentes dos “anos perdidos” de 
Jesus,  por  exemplo,  relatos  de  Cristo  ainda  criança  ou  jovem  anteriores  a  seu 
ministério público, um gênero que retrocede até o segundo século. Esses relatos 
algumas vezes descrevem viagens de Jesus à Índia para aprender a sabedoria dos 
brâmanes (como de  outra forma ele seria tão sábio?) ou seus feitos no deserto, 
juntando-se com monges judaicos para aprender o caminho da santidade.

Ehrman  não  chega  a  citar  Notovitch,  nem  a  desenvolver  o  tema  do  Jesus 
budista/hindu. Mas esse parágrafo deixa transparecer que a tese não é levada muito a 
sério nos meios acadêmicos.

(60) Este é um caso bem ilustrativo de por que “não colocar todos os ovos no mesmo 
cesto”,  ou melhor,  por  que “não se deve confiar  em uma única fonte”.  Vai  que é 
justamente uma errada!

(61)  É  uma  frase  um  tanto  duvidosa.  Coisas  que  divergem  podem,  na  verdade, 
apenas revelar facetas distintas da realidade, sendo, pois, complementares. É aquela 
velha historinha de três  cegos apalpando um elefante  em partes distintas.  O que 
segura a perna diz que o animal parece uma coluna, o que pega a orelha pensa ter  
ele a forma de um tapete, o último fica com o corpo e jura apalpar uma parede. O 
problema é quando todos os cegos analisam o mesmo lugar e dão pitacos distintos...

(62) Quem vier com a lorota de “400 mil alterações” na Bíblia, favor ler a nota nº 19.

(63) Cf. [Evans, cap. VII, p. 83]

(63) Segundo [Evans, cap. VIII, p. 92]

Silvério foi tratado sem piedade. Primeiramente foi banido para a cidade Patara na 
Lícia,  na Turquia atual,  mas o bispo local  ficou indignado com o maltrato a que 
Silvério fora submetido e relatou sua situação a Justiniano, que, aparentemente, não 
sabia  nada  quanto  à  armação  que  Teodora  fizera.  Ele  não  concordou  [com  a 
situação] e enviou Silvério de volta a Roma com ordens para que Belisário revisse 
as acusações contra ele e, se fosse inocente, devolvesse-o ao posto de pontífice. O 
dissimulado núncio papal Pelágio ganhou a simpatia de Teodora por se opor a esse 
ato: que deixassem Silvério ficar em Patara, aconselhou, talvez adivinhando qual 
seu destino pudesse ser na Itália. Assim que chegou a Roma, Belisário deixou a 
questão nas mãos de seu sucessor, Vigílio, que o aprisionou numa pequena ilha do 
mar Tirreno e o alimentou apenas com o “pão da aflição e a água da angústia”, 
como fala o Líber Pontificalis. Morreu de inanição em 2 de dezembro de 537.

Existe um segundo registro da morte de Silvério em A História Secreta, cap. I, onde se 
insinua que um escravo de Antonina (esposa de Belisário) - Eugênio - teve alguma 
participação no fim de Silvério, ainda que não fique claro em qual etapa de sua queda.
[topo]



9 – Teodora, a Prostituição e Orígenes II: as Fontes Primárias

O único cronista da época citado no capítulo anterior pelos espiritualistas foi Procópio. 
Bem, então nada mais justo que começarmos por ele. Primeiro a versão liberada para 
menores de 18 anos:

Procópio I

Havia  uma  multidão  de  mulheres  em  Bizâncio  que  realizava  em  bordéis  uma 
atividade de libertinagem, não por escolha própria, mas sob a força da luxúria. Visto 
que isto era mantido por cafetões, e as mulheres de tais casas eram obrigadas a 
toda  e  qualquer  hora  a  praticar  obscenidade  e  copular  de  imediato  com 
desconhecidos à medida que apareciam, elas se submetiam aos seus abraços. Já 
que houvera um numeroso corpo de alcoviteiros na cidade desde os tempos antigos, 
conduzindo seu tráfico em licenciosidade nos bordéis e vendendo a juventude alheia 
no mercado público, reduzindo pessoas virtuosas à escravidão. Mas o imperador 
Justiniano e a Imperatriz Teodora, que sempre compartilhavam uma comum piedade 
em tudo que faziam, arquitetaram o seguinte plano. Limparam o estado de poluição 
dos  bordéis,  banindo  o  próprio  nome  dos  cafetões  e  libertaram  de  uma 
licenciosidade adequada apenas a escravas as mulheres que estavam lutando com 
imensa pobreza, provendo-as com sustendo independente e liberando virtude. Isso 
ele conseguiram da seguinte forma. Próximo à margem do estreito que está à direita 
dos que navegam em direção ao mar chamado Euxino, eles transformaram o que 
fora anteriormente um palácio em um imponente mosteiro projetado para servir de 
refúgio a mulheres que se arrependessem de suas vidas anteriores, de forma que lá, 
através da ocupação que suas mentes teriam com Deus e com a religião, poderiam 
ser  capazes  de  limpar  os  pecados  de  suas  vidas  no  prostíbulo.  Portanto, 
denominaram o domicílio de tais mulheres de “Arrependimento”, em adequação com 
seu  propósito.  E  estes  soberanos  dotaram este  convento  com ampla  soma  em 
dinheiro  e  adicionaram  várias  construções,  a  maioria  notável  por  sua  beleza  e 
suntuosidade, para servirem de consolo às mulheres, a fim de que nunca se sintam 
compelidas a se afastar da prática da virtude de uma forma ou de outra.

Procópio, Construções, livro I, cap. IX.

Agora a versão hard-core:

Procópio II

Teodora também devotou considerável atenção ao castigo de mulheres flagradas 
em pecado carnal. Ela apanhou quinhentas prostitutas no Fórum, que lá auferiam 
uma vida miserável se vendendo por três óboles, e as enviou para a margem oposta 
[do  Bósforo],  onde  foram trancadas  no  mosteiro  chamado Arrependimento,  para 
forçá-las a reformar seu estilo de vida. Algumas delas, porém, atiravam-se à noite 
dos parapeitos e assim se livravam de uma salvação indesejada.

Procópio, História Secreta, cap. XVII

São dois pareceres distintos do mesmo episódio. O primeiro é a imagem pública que 
Teodora se esforçava em passar de uma benfeitora das mulheres em necessidade, 
como também atesta Procópio em Guerras:



Procópio III

Mas para Preiecta, era um tanto inviável que Artabanes a desposasse, pois ele já 
tinha uma esposa que era aparentada dele e o desposara na infância. Da parte dele,  
esta esposa foi repudiada há muito tempo, sem dúvida por algum daqueles motivos 
tais que levam ao estranhamento entre homem e mulher. Da parte dela, contanto 
que  os  casos de  Artabanes  não  vingassem,  permanecera  em casa  sem causar 
qualquer problema, suportando sua sorte em silêncio.  Mas quando Artabanes se 
tornara, agora, ilustre por seus feitos e importante por sua riqueza, a mulher não 
pôde mais suportar sua desonra e veio a Bizâncio. Lá, fazendo-se de suplicante à 
imperatriz, requisitou o direito de ter seu marido de volta. E então a imperatriz, cuja 
natureza  sempre  a  levou  a  assistir  mulheres  desafortunadas,  decidiu  forçar 
Artabanes a aceitá-la como sua esposa, embora ele se revoltasse violentamente, ao 
passo que João,  o  filho de Pompeu e sobrinho de Hipácio,  fez de Preiecta sua 
esposa.

Procópio, Guerras, Livro VII, cap. XXXI.

O cronista João Malala dá novas informações (64) quanto ao relacionamento entre 
Teodora e suas antigas colegas. Provavelmente foram eventos ocorridos antes da 
transferência para o mosteiro:

João Malala

Naquela  época,  a  piedosa  Teodora  acrescentou  o  seguinte  a  suas  outras  boas 
ações. Certos conhecidos cafetões percorriam cada distrito em busca que homens 
pobres que tivessem filhas e dando-lhes, dizia-se, sua palavra e alguns nomismata, 
levavam as garotas como se fosse um contrato; transformavam-nas em prostitutas 
públicas,  vestindo-as  como sua  desventurada  sorte  exigia  e  recebendo  delas,  e 
miserável  preço  de  seus  corpos,  forçavam-nas  a  ingressar  na  prostituição.  Ela 
ordenou que todos os cafetões deveriam ser presos com urgência. Quando foram 
apresentados junto com as garotas,  ordenou que cada um deles declarasse sob 
juramento o quanto haviam pagado aos pais das garotas. Disseram que deram a 
cada um cinco  nomismata.  Quando todos deram a informação sob juramento,  a 
piedosa  imperatriz  devolveu  o  dinheiro  e  libertou  as  garotas  do  jugo  de  sua 
desgraçada  escravidão,  ordenando  que  a  partir  daí  não  houvesse  cafetões. 
Presenteou  as  garotas  com  um  conjunto  de  roupas  e  dispensou-as  com  um 
nomismata  para  cada.  

João Malala; Crônicas, Livro XVIII, seção 24

Parece um tanto estranho que os cafetões tenham levado mais que suas escravas, 
mas isso pode estar na raiz ao trancafiamento das prostitutas, como será visto em 
seguida. 

João de Nikiu



1. Houve um homem chamado Rômulo que fundara a grande cidade de Roma; e da 
mesma forma outro veio após ele chamado Numa, que agraciou a cidade de Roma 
com instituições e leis, e em seguida estabeleceu três ordens no império(65). 2. E 
também em seguida assim fizeram o grande César e Augusto depois dele. E foi por 
meio deles que as virtudes dos romanos foram manifestas e essas instituições são 
mantidas entre eles até este  dia.  3.  E em seguida veio a imperatriz  Teodora,  a 
consorte do imperador Justiniano, que pôs um fim à prostituição das mulheres e deu 
ordens para a expulsão delas de toda parte.

João de Nikiu; Crônicas, cap. XCIII

João de Nikiu foi um bispo egípcio do século VII, contemporâneo à invasão árabe. 
Para  maiores  informações,  favor  ler  a  introdução  às  suas  Crônicas  do  Tertullian 
Project .

Por fim, os próprios registros legais do Código de Justiniano dão indicações sobre 
qual era a política governamental para a prostituição ao menos a partir de 534:

Novella XIV, prefácio e artigo primeiro

O nome e profissão de cafetão era tão odiosos às antigas leis e às do Império que 
muitos decretos legais foram publicados contra as pessoas que cometem delitos 
desse tipo. Nós mesmos já promulgamos uma constituição aumentando as penas 
contra os que são culpados de tais atos ímpios, e, além disso, temos coberto por 
outras leis o que nossos antecessores omitiram, e de forma alguma perdemos de 
vista  esta  questão,  pois  muito  recentemente  temos  sido  informados  das 
consequências malévolas que tal tráfico tem causado nesta grande cidade. 

Estamos  cientes  que  certas  pessoas  vivem  ilicitamente,  que  encontram  para  si 
mesmas  oportunidade  para  desonrosa  riqueza  por  meios  cruéis  e  detestáveis. 
Viajam  pelas  províncias  e  muitos  outros  lugares  e  enganam  miseráveis  moças 
prometendo-lhes calçados e vestimentas. Compram-nas com elas e as trazem para 
nossa abençoada cidade. Mantêm-nas em suas residências e dão-lhes comida e 
vestes  miseráveis  e  então as  entregam para  aqueles  que as  desejam para  seu 
prazer. Eles próprios recebem a vergonhosa renda auferida do corpo das garotas. 
Valem-se  contratos  para  que  as  garotas  mantenham  essa  ocupação  ímpia  e 
criminosa o  quanto  seus carcereiros  desejarem.  Algumas das mulheres  também 
assinam promissórias.

Almejam tanto essa atividade criminosa que em quase toda esta cidade real, bem 
como nos países de além-mar; que (o que é pior) casas desse tipo existem em 
grande  proximidade  dos  lugares  santos  e  estabelecimentos  religiosos;  e,  na 
presente época, essa iniquidade é tão prevalecente que quaisquer cidadãos que 
queiram retirar essas infelizes garotas da vida que levam e casar legalmente com 
elas não são permitidos de fazê-lo.

Alguns desses desgraçados são tão sem princípios ao ponto de encaminhar para a 
corrupção garotas  que nem ainda alcançaram seu  décimo ano,  e  para  resgatar 
esses  seres  infelizes  com o  propósito  de  contrair  um casamento  legal,  grandes 
somas de dinheiro são cobradas. Dez mil maneiras de efetivar a ruína delas existem 
que não são possíveis de serem descritas em palavras; e o mal resultante é tão 
grande, e a crueldade tão ubíqua que, embora estivesse antes confinada às mais 
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remotas partes da capital, agora não apenas se estende sobre toda a cidade, mas 
também sobre todos seus subúrbios.

Certa pessoa nos informou em segredo deste estado das coisas há algum tempo 
atrás  e  recentemente  os  melhores  pretores  vêm  sendo  enviados  por  nós  para 
averiguar a respeito, o que têm feito e elaborado seus relatórios para nós, e logo em 
seguida  julgamos que  era  necessária  a  assistência  de  Deus  e  purgar  a  cidade 
rapidamente desta iniquidade.

(1)Portanto ordenamos que todos vivam o mais castamente possível, o que, com a 
confiança em Deus, pode sozinho angariar as almas dos homens. (...)  Proibimos 
totalmente que qualquer mulher seja levada por artifício, fraude ou coação para tal  
devassidão;  não  é  permitido  a  ninguém  suster  uma  prostituta  ou  prostituí-las 
publicamente e usar os lucros para qualquer outro negócio; proibimo-los de realizar  
contratos para isso e requisitar promissórias e fazer qualquer coisa para compelir as 
mulheres miseráveis a destruir sua castidade contra a sua vontade.

Nem  de  agora  em  diante  será  lícito  enganar  jovens  garotas  e  induzi-las  a  se 
prostituir prometendo a elas vestimentas, alimentação e ornamentos.

Proibimos  estritamente  essas  coisas;  e,  após  termos  avaliado  a  questão 
cuidadosamente, ordenamos que quaisquer apólices que tenham sido executadas 
para garantir a realização de tais contratos não tenham mais efeito e os que são 
culpados não poderão recuperar quaisquer doações feitas às garotas com as quais 
os  ditos  contratos  foram  feitos;  e  que  sejam  os  próprios  expulsos  desta 
auspiciosíssima cidade como gente perniciosa e destruidores de costumes públicos, 
em razão de terem reduzido mulheres livres à escravidão por obrigá-las a levar uma 
vida licenciosa e educando-as para a devassidão promíscua.

Por isso, decretamos que qualquer um que, de agora em diante, leve uma garota 
contra a sua vontade,  e  a obrigue a permanecer  com ele,  e,  sem provê-la  com 
suficiente comida, para se apropriar dos vencimentos de sua prostituição; será preso 
pelos honoráveis Pretores do Povo desta abençoadíssima cidade e condenado à 
morte.  Nós  já  incumbimos  os  Pretores  do  Povo  com  o  processo  de  pessoas 
culpadas de roubo pecuniário e assalto a propriedades e não há muito mais razão 
para nós fazermos o mesmo onde crimes contra a castidade estão envolvidos? Se 
qualquer  proprietário  de  uma  casa  alugar  a  um cafetão  para  esse  propósito  e, 
sabendo quem ele é, não o expulsar; que seja sentenciado a pagar uma multa de 
cem libras de ouro e perigue perder sua casa. De agora em diante, se alguém se 
valer  um  acordo  escrito  como  evidência  de  um  contrato  desse  tipo  e  uma 
promissória com referência ao mesmo, que seja notificado por meio desta [lei] que 
não será beneficiado de forma alguma seja pela obrigação da jovem, ou por meio da 
promissória  dela,  pois  como  seu  acordo  é  nulo  em  todos  os  aspectos,  sua 
promissória  não  irá,  em  circunstância  alguma,  incorrer  em  qualquer 
responsabilidade. O sujeito culpado, como já declaramos, será submetido a castigo 
físico e expulso para longe desta grande cidade. Exortamos todas as mulheres de 
nosso Império  a  permanecerem castas  e  não se  permitirem ser  persuadidas ou 
compelidas a adotar uma vida de devassidão; proibimos totalmente a cafetinagem e, 
quando ela for cometida, nós a puniremos.

Fonte (66)

Pois é, dizem que a humanidade evolui, mas certas coisas parecem nunca mudar e 
uma  delas  está  aí:  o  comércio  de  escravas  sexuais.  A  denúncia  do  decreto  de 

http://www.stoa.org/diotima/anthology/wlgr/wlgr-occupations.shtml#pimps


Justiniano  poderia  muito  bem  figurar  numa  revista  ou  jornal  moderno.  Como  a 
publicação das Novellae se deu a partir de 534 e Malala situa a compra e libertação 
das prostitutas para cerca de 532/3 (67), também fazendo menção à existência de tais 
perniciosos contratos de prostituição, pode-se explicar o aumento do rigor contra a 
cafetinagem: a primeira libertação deve ter falhado e os cafetões voltaram a agir. Isso 
será discutido em pormenores pela análise de historiadores modernos dada a seguir.

Notas:

(64) Este fato é mencionado exclusivamente por Malala e, apesar das críticas contra 
certa  ingenuidade  de  suas  crônicas  (cf.  cap.  I),  não  há  razão  a  priori  para 
descredenciar a historicidade do grosso de seus relatos. Sugiro a leitura do artigo de 
[Scott] onde ficam demonstrados diversos paralelos entre a narrativa de Malala e de 
Procópio (a de  História Secreta,  principalmente), distinguindo-se apenas o enfoque 
dado em cada autor. Repare, também, na similaridade na descrição entre a forma de 
atuar a cafetinagem contida em Malala e sua equivalente na Novella XIV.

(65) Talvez João de Nikiu esteja se referindo à junção, observada pelo historiador 
grego Políbio, que os romanos faziam das três formas de governo conhecidas pelos 
gregos: a tirania – representada na figura do cônsul como um “rei” temporário -, a 
aristocracia – calcada no poder da classe senatorial – e a democracia materializada 
nas assembleias populares e no tribuno da plebe. A coexistência dessas três formas 
compensaria os defeitos de cada uma. Bem, não preciso dizer que João faz um salto 
um tanto “rápido” na descrição da história romana.

(66) Existe outra tradução inglesa das  Novellae disponível no portal  de  Annotated 
Justinian Code. Grosso modo elas relatam a mesma postura contra a cafetinagem, 
mas  sinto  que  uma  deve  ter  sido  mais  parafrástica.  Até  o  presente  momento 
(15/02/2009) o portal The Roman Law Library não havia ainda disponibilizado o texto 
latino da Novella XIV para sanar essa dúvida.

(67) Cf. [João Malala, cap. XVIII, p. 256, nota de rodapé para a seção 25 (seguinte 
aos fatos da 24): “At the end of this indiction...“]. É feita uma menção à data estipulada 
por Teófanes em sua Chronographia. Ou seja, é algo indireto e aproximado.
[topo]

http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/Novellae.htm
http://uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian/novel1-20/novel1-20.htm
http://uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian/novel1-20/novel1-20.htm


10 – Teodora, a Prostituição e Orígenes III: Biógrafos Modernos 

Talvez existam tantas biografias de Teodora quantos autores que tentaram reconstruir 
sua vida. Isso não é uma obviedade oriunda do fato de cada um ter seu estilo e viés,  
mas  das  próprias  dificuldades  da  empreitada.  Comparado  ao  de  outras  figuras 
históricas, inclusive ao seu marido, o material que dispomos sobre a vida de Teodora 
é parco. A maioria dos cronistas do século VI traz apenas fragmentos a respeito dela, 
excetuando um – Procópio -, mais especificamente em História Secreta. Não há jeito: 
o secretário de Belisário é dominante em qualquer biografia dela (talvez porque a 
imperatriz dominasse seus pensamentos...), e mesmo essa obra não passa de um 
rancoroso livreto mal organizado, carente de uma linha narrativa. 

A solução dada, ainda que não explicitamente, por diversos autores é reconstituir toda 
a época em que ela viveu e usá-la como pano de fundo. Os fragmentos da trajetória 
de Teodora são encaixados nessa reconstituição, dando uma ilusão de continuidade. 
O resultado final é que temos diversas “variações de um mesmo tema”, cada uma 
recontando a história a sua maneira, mas todos se guiando pelos fatos que foram 
efetivamente  documentados  e  interpretando-os  conforme  seu  entendimento  do 
contexto histórico. 

Aqui  serão  mostrados  quatro  relatos  dos  episódios  envolvendo  Teodora  e  a 
prostituição,  dados por autores do século XVIII  até a atualidade.  É fácil  identificar 
quais  fontes  primárias  foram  usadas,  ainda  que  eles  nem  sempre  as  digam 
claramente. Vamos lá:

Edward Gibbon 

O nome de Teodora figura com igual distinção em todas as iniciativas piedosas e 
caritativas de Justiniano; as instituições mais benevolentes do seu reinado podem 
ser  atribuídas  à  simpatia  da  imperatriz  por  suas  irmãs  menos  afortunadas  que 
haviam sido seduzidas ou compelidas a dedicar-se ao ramo da prostituição. Um 
palácio  no  lado  asiático  do  Bósforo  foi  convertido  num  espaçoso  e  imponente 
mosteiro, e um generoso sustento, garantido a quinhentas mulheres recolhidas das 
ruas e bordéis de Constantinopla. Nesse retiro sacro e seguro, elas se devotavam a 
um perpétuo confinamento, e o desespero de algumas, que se precipitaram ao mar, 
foi calado pela gratidão das penitentes libertadas do pecado e da miséria por sua 
generosa benfeitora (35).

Notas do autor:

(35)  Compare  as  anedotas  (cap.  17)  com  os  Edifícios  (I,  i,  cap.  9)  –  quão 
diferentemente pode o mesmo fato ser narrado! João Malala (tomo II, p. 174, 175) 
observa que, quanto a isso ou numa ocasião similar, ela libertou e vestiu as jovens 
que comprara dos bordeis ao preço de cinco aurei cada.

Declínio  e queda do Império  Romano,  Cap.  XV, Tradução de José Paulo Paes, 
Companhia das Letras. Corresponde ao capítulo XL da obra original.

“Declínio...” é  um clássico  do  iluminismo inglês  e,  quando  sua  segunda  parte  foi 
lançada, alçou seu autor ao  status de maior bizantinólogo de seu tempo. Por outro 



lado, não deixou de ser um incômodo para as gerações de historiadores seguintes o 
quão Gibbon desprezava seu próprio objeto de estudo. No que se refere a Teodora, 
não é lá muito simpático a ela e, para quem quiser, há um documento em português 
disponível on line - Retrato de uma Imperatriz – extraído das páginas de “Declínio...”.

James Allan Evans

A reformadora social

Teodora mal fora coroada quando iniciou sua cruzada contra a prostituição. Foi seu 
esforço para exorcizar sua antiga vida, mas também contribuiu para sua imagem 
como uma imperatriz compassiva. Ela conhecera em primeira mão as pobres que 
levavam uma sofrida existência nas ruas da capital,  vendendo seus corpos (20). 
Havia mais de quinhentas delas dedicando-se a seu comércio no mercado do lado 
de fora do palácio  imperial,  cobrando o estritamente  necessário  para sobreviver. 
Elas não eram as cortesãs e dançarinas encontradas em um punhado de epigramas 
da  Antologia  Grega,  cujas  vidas  foram  relativamente  boas,  embora  a  morte  as 
chamasse  cedo  (21).  As  mulheres  a  que  Teodora  objetivava  eram  prostitutas 
comuns, para as quais a fome nunca estava distante. Eram encontradas em toda 
cidade do império. Existe a história de como o santo Simeão, o Louco, encontrou 
uma delas que não havia se alimentado por três dias até que ele lhe trouxe um 
pouco de comida e vinho (22). Teodora recolheu essas prostitutas pobres das ruas 
de  Constantinopla  e  as  levou  ao  outro  lado  do  Bósforo,  para  o  Convento  de 
Arrependimento, que ela e seu marido construíram no rochoso litoral para abrigá-las. 
Procópio (23), com um lascivo escárnio mal camuflado, relata que algumas dessas 
mulheres  regeneradas  forçadamente  odiaram  tanto  sua  nova  vida  que  se 
arremessavam nas  pedras  abaixo,  mas  isso  era  em sua  História  Secreta.  Para 
publicação,  ele  contou  uma  história  diferente  que  pode  estar  mais  próxima  da 
verdade. Donos de bordeis e cafetões estavam vivendo das rendas de mulheres 
pobres que eram virtualmente suas escravas. Justiniano e Teodora livraram a cidade 
deles e converteram um palácio num convento que serviria de refúgio para mulheres 
que escaparam da prostituição. Esse “Convento de Arrependimento” recebeu uma 
doação e foi embelezado com construções caras a fim de que nenhuma de suas 
internas  desejasse  voltar  a  sua  vida  antiga  ou  tivessem  fazê-lo  por  razões 
financeiras  (24).  As  imperatrizes  faziam  doações  regularmente  a  fundações 
religiosas para proclamarem a virtude delas; o convento e igreja de Santa Eufêmia, 
onde Justiniano e sua esposa foram enterrados, devia sua construção a Lupicina,  
que adotara o nome da santa quando se tornou imperatriz. Mas da mesma forma 
uma mulher digna iria normalmente desviar seus olhos de prostitutas que vendiam 
seus corpos a homens por um determinado preço. Teodora sabia como isso era; 
mulheres dignas outrora a evitaram no mercado. Ela fazia doações a seu convento 
para  meretrizes  penitentes  não  apenas  por  compaixão,  mas  talvez  também por 
desafio. 

João Malala (25) acrescenta pormenores. Ele relata, também, que Teodora tentou 
pôr  um  fim  à  cafetinagem  e  ao  meretrício  na  capital.  O  repúdio  à  prostituição 
crescera no século anterior. O primeiro imperador cristão, Constantino I, aceitara-a 
como uma das características da vida urbana e sujeitara as prostitutas aos impostos 
comerciais que cobrava de outras transações, mas com a vitória final do cristianismo 
no século quinto, o governo imperial lançou esforços para controlar a prostituição. 
Teodósio  II  promulgou  uma  lei  proibindo  os  pais  de  auferirem uma  renda  pela 
prostituição de suas filhas e a proibição se estendeu aos senhores que prostituíam 
suas escravas (26). O imperador Leão baniu completamente a prostituição e aboliu o 
imposto sobre ela. Mas a situação continuou a mesma (27). Havia muitos pais de 
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família empobrecidos com filhas sem dotes, e os donos de bordeis percorriam as 
vilas rurais e as compravam a preços aviltados. Então agenciavam o trabalho delas 
como  prostitutas.  Teodora  mandara  trazer  esses  agenciadores  perante  ela  e 
ordenou  que  declarassem  sob  juramento  o  quanto  pagaram  por  essas  pobres 
mulheres. A quantia média mostrou-se ser cinco solidi. Teodora ressarciu o valor da 
compra,  libertou  as  jovens  e  ordenou  o  fechamento  de  todos  os  bordeis.  Às 
prostitutas,  deu novas roupas e uma pequena doação em dinheiro.  Malala  nada 
relata sobre prostitutas encaminhadas a um convento contra a sua vontade. Nem 
mesmo diz algo acerca do suicídio de algumas infelizes freiras que se atiravam dos 
muros  do  convento,  embora  a  história  de  Procópio  possa  não  ser  totalmente 
inverídica.  Mesmo  no  século  VI,  onde  Santa  Maria  Madalena  serviria  como um 
modelo, nem toda prostituta poderia achar a vida monástica atrativa.

Notas do autor:

(20) Malala 18.24 (pp. 440-441); João de Nikiu, 93.3.

(21) Cf. Antologia Grega 16.77, 78, 80, 277, 278, 283.

(22) Evágrio [Escolástico], História Eclesiástica, 4.34.

(23) Anedota 17.5-6.

(24) Das Construções 1.9.1-10, cf. Janin (1964), p. 151. O convento ainda estava de 
pé no século  XI.  [Janin,  R.,  Constantinople Byzantine.  Développement  urbain  et  
répertoire topographique. 2ª ed., Paris, 1964]

(25) 18.24 (pp. 440-441).

(26) Código de Teodósio 15.8.2 (428 d.C.); cf. Clark (1993), p. 30.  [Clark, Gillian, 
Women in Late antiquity. Pagan and Christian Lifestyles. Oxford, 1993]

(27) Código de Justiniano 2.41.7 (ca 460 d.C.). Ver em Jones, LRE, p. 976. [A.H.M. 
Jones, The Later Roman Empire, 284 – 602. I – II. Oxford, 1964]

[Evans, cap. III, p. 30-32]

J. A. Evans – professor emérito de estudos clássicos da Universidade de Colúmbia 
Britânica - escreveu, em minha opinião, um dos melhores livros sobre Teodora da 
atualidade. Simples, bem escrito e rico em referência a fontes primárias, o livro mostra 
todo  o  caminho  percorrido  na  tentativa  de  resgatar  essa  intrigante  personagem 
histórica.  Leitura  obrigatória  para  quem deseja  se  inteirar  do  “estado  da  arte”  da 
historiografia bizantina do período justiniânico. 

Antony Bridge

Isso  não era  tudo.  Os primeiros  editos  de Justiniano estão cheios  de traços da 
determinação de Teodora em melhorar a sorte dos membros de seu próprio sexo; há 
um edito tornando possível pela primeira vez uma filha ter igual direito de herança 
como  um  filho;  outro  garante  que  o  dote  de  uma  mulher  deva  se  tornar  sua 
propriedade novamente após a morte de seu marido; e ainda outro muda o status 
dos filhos de escravas de modo que eles não se tornam automaticamente escravos. 
Mas ela reservou seu mais determinado ataque aos homens que faziam fortuna a 



partir da prostituição. A sociedade bizantina tolerava dois males sociais, escravidão 
e prostituição, entre os quais jaziam muitas mulheres e garotas à mercê de qualquer 
desejo sexual  masculino,  e  elas não tinham amparo algum. Inevitavelmente isso 
encorajou alguns a satisfazer comercialmente tais desejos nas grandes cidades do 
mundo bizantino, e o resultado foi que havia poucos gostos que não poderiam ser 
satisfeitos nos bordeis  de lugares como Constantinopla,  onde havia  uma perene 
demanda por jovens prostitutas. Uma das maneiras mais fáceis de enriquecer rápido 
era  se  juntar  á  categoria  dos  cafetões  agenciadores  que  tocavam  seu  negócio 
buscando  garotas  e  então  as  revendendo  aos  donos  dos  dissolutos 
estabelecimentos  que  eram  encontrados  em  todas  as  grandes  cidades.  Viajam 
livremente pelas províncias comprando adolescentes e algumas vezes crianças de 
até dez anos de seus pais,  que muitas vezes se contentavam em vendê-las por 
algumas moedas de ouro, tão profunda era sua própria pobreza; a venda de uma 
filha significava ter uma boca a menos para alimentar e a pouca quantia lastimável 
de dinheiro que receberam em troca provavelmente ajudava a quitar uma dívida 
pequena embora debilitante, que eles nunca poderiam ter saldado sem tal golpe de 
sorte.  Em  troca,  eram  assegurados  que  sua  filha  teria  uma  maravilhosa 
oportunidade melhorar de vida na capital ou em alguma outra grande cidade, que 
elas nunca teriam se ficassem em casa; seria uma vida fácil; vestiria roupas finas e 
em alguns anos estaria provavelmente rica o bastante para casa manter seus pais 
no luxo de seus antigos tempos.

A verdade era bem diferente. As garotas eram vendidas com um bom lucro para as 
cafetinas e rufiões nas grandes cidades de todo o império, onde eram alojadas em 
condições miseráveis e mantidas em virtual estado de escravidão. Sem contato com 
suas famílias e amigos, separadas do mundo exterior e obrigadas a se submeter a 
qualquer coisa que o capricho sexual de seus clientes impusesse, levavam a mais 
miserável  das vidas e a maioria  delas  logo perdia  toda a esperança.  Pois  cada 
garota, ao chegar, era obrigada a assinar um contrato escrito, pelo qual trocavam 
sua liberdade por  seu sustento  (embora  poucas tivessem a menor  ideia  do  que 
estavam fazendo quando colocavam suas patéticas marquinhas nos documentos 
apresentados a elas), não contavam com nenhuma chance de serem libertadas até 
que estivessem ou muito velhas ou muito estropiadas para terem qualquer utilidade 
para o dono do bordel,  e então eram postas no olho da rua para se virarem da 
melhor  forma  que  pudessem.  Ocasionalmente  ocorria  de  algum  cliente  se 
compadecer por alguma das garotas que lá encontrava e oferecer-se para casar 
com ela a fim de resgatá-la de sua miserável existência; mas mesmo quando isso 
acontecia, e deve ter sido uma rara ocorrência, a maioria esmagadora das vezes 
seu empregador iria recusar a libertá-la, e por causa do contrato que ela assinara 
com ele, estava dentro de seus direitos legais ao agir assim.

Talvez tendo em mente as lembranças de sua própria experiência na juventude, 
Teodora engajou-se para abolir todo esse repulsivo comércio de jovens. Já fizera um 
começo antes da revolta de Nika, mas não era um negócio que poderia ser banido 
da noite  para  o  dia  e somente quatro anos depois que tomou sua ação final  e  
decisiva. Em 14 de novembro de 535, influenciou para que fosse lançado um edito 
que transformava em crime a atividade dos cafetões e bania todos os donos de 
bordeis da capital ou de qualquer outra importante cidade de todo o mundo romano. 
‘Temos incumbido magistrados de punir ladrões e assaltantes’,  determina o edito 
imperial;  ‘não estamos ainda mais obrigados a processar os ladrões da honra e 
assaltantes  da  castidade?’  Mas ela  estava  determinada  a  ser  escrupulosamente 
justa  com aqueles  cujo  meio  de  subsistência  estava  destruindo,  ainda  que  seu 
negócio fosse odioso,  então ela  fez saber  que estava pronta para recomprar  as 
jovens de seus empregadores pela mesma quantia em dinheiro que eles pagaram 
por elas na primeira ocasião; os donos de bordéis foram obrigados a declarar sob 
juramento o quanto haviam pagado por garota em seu ofício e informados que então 



seriam ressarcidos com a mesma soma em dinheiro pela imperatriz. O preço médio 
mostrou-se ser cinco numismata, que era aproximadamente o mesmo que dez libras 
esterlinas em valores atuais, e Teodora pagou com seu próprio dinheiro. Enquanto 
isso, ela havia convertido um palácio na margem asiática do Bósforo, não muito 
longe do Mar Negro, em um convento chamado Metanoia ou Arrependimento, e aqui 
as  garotas  que  ela  resgatara  dos  dissolutos  estabelecimentos  eram amparadas, 
enquanto eram auxiliadas a começar novas vidas. Os inimigos de Teodora eram 
persistentes,  porém,  e  conseguiram virar  essa  iniciativa  humana  contra  ela  aos 
espalhar rumores de ela forçara muitas garotas contra a vontade delas a largar suas 
vidas  como  prostitutas  e  que  algumas  das  que  foram  enviadas  a  Metanoia se 
atiravam das janelas superiores do edifício, em vez que empreender uma indesejada 
reforma.

[Bridge, cap. VI, p. 95-97]

As Novellae, Crônicas de Malala, Construções e História Secreta, tal é a sequência de 
originais  que  Bridge  utilizou  para  fazer  uma narrativa  quase  que  romanceada  do 
episódio. Esse autor é o único deste capítulo que não é um historiador profissional, 
especializado em um tipo de estudo, ainda assim Bridge conseguiu receber honrosos 
elogios de pessoas do calibre de Evans... e uma ressalva:

O melhor dos mais recentes livros é o Theodora: Portrait in a Byzantine Landscape, 
de Anthony Bridge, mas, como a biografia de Diehl, não cita fontes. Notas de rodapé 
em um livro destinado ao público geral nunca devem ser dominantes, mas são uma 
presença a dar segurança.

[Evans, prefácio]

A  Theodora de Brigde carece de referências explícitas de onde cada um de seus 
parágrafos saiu. Pode-se intuir a origem com base no conhecimento que temos de 
outras  obras;  como,  por  exemplo,  quando  fala  de  “edito”,  deve  ser  o  Código  de 
Justiniano; ao comentar Procópio, são grandes as chances de ter saído de  História 
Secreta,  etc.  Só  que  isso  não  deixa  de  ser  um tanto  frustrante  para  quem quer 
pesquisar. Bridge de fato usou fontes primárias e bons autores para as secundárias 
(Bury, Diehl), mas estão indicados apenas na bibliografia ao fim do livro. Agora, justiça 
seja: é uma obra de divulgação, não para acadêmicos, e nisso Bridge foi excelente! É 
um  texto  envolvente,  daqueles  que  não  se  sente  que  está  lendo.  Ele  faz  uma 
reconstituição histórica que mais parece o roteiro de um documentário. Não apenas 
diz o que aconteceu, mas te transporta para a Constantinopla do século VI. Uma das 
sacadas geniais que achei em Bridge foi a forma como explicou a intensidade dos 
conflitos entre a ortodoxia cristã e as diversas seitas, fazendo um paralelo desses com 
as  brigas  entre  as  vertentes  de  socialismo do  século  XX.  Já  que  seus  primeiros 
leitores  estavam  no  final  da  Guerra  Fria,  essa  analogia  deve  ter  sido  bastante 
elucidativa.

Paulo Cesaretti

O sentimento de solidariedade feminina foi espetacularmente expresso em 535, seu 
grande ano. Teodora devia estar por volta dos seus 35 anos, a idade da perfeita 



maturidade para os homens na tradição clássica. É quase certo que ela inspirou a 
decisão imperial de proteger as prostitutas, um grupo de mulheres em perigo. A lei  
“Sobre os cafetões” (De lenonibus – Novella nº 14) é conhecida como um convite à 
prática  da  castidade.  Mais  especificamente,  é  uma  pormenorizada  análise  do 
fenômeno da prostituição na capital, cuja população (como Teodora sabia bem) não 
saciava todos os seus apetites ao simplesmente adorar relíquias cristãs. 

A lei  descrevia a situação no interior,  que era raziado por coletores de impostos 
oficiais  e  agenciadores  para  os  bordeis  de  Constantinopla.  Fazendeiros 
empobrecidos pelos cobradores de impostos muitas vezes mandavam suas filhas 
para os cafetões, assim reduzindo o número de bocas que tinham de alimentar e  
também conseguindo dinheiro vivo para pagar seus impostos. As jovens analfabetas 
eram levadas  para  a  cidade,  onde  assinavam  contratos  (desenhando  pequenas 
cruzes cristãs no lugar de uma assinatura) no qual se colocavam sob o poder dos 
donos de bordeis. E eles se livrariam delas quando não fossem mais úteis.

Teodora achou essa situação inaceitável  (mesmo para um observador  externo – 
mesmo se ela nunca trabalhasse como prostituta, como algumas fontes alegam). E 
assim a  lei  proibiu  a  cafetinagem e baniu  as  “casas do  prazer”  não apenas da 
capital, mas também das principais cidades do império.

É de conhecimento geral que muitas leis promulgadas sob Justiniano e Teodora não 
foram aplicadas fielmente e um delas foi  a  Novella nº  14. Ela nunca teve efeito 
concreto: permaneceu primariamente como um indicador da atenção do imperador e 
da imperatriz para a questão. É significativo que Teodora – que subiu tão alto por 
meio do desumano sistema do sexismo tradicional montado para a satisfação do 
macho – inspiraria leis opostas àquele mesmo sistema.

Por  causa  da  lei,  muitas  antigas  prostitutas  foram  abandonadas  para  que  se 
virassem por conta própria sem a renda que outrora auferiram de sua “profissão.” A 
filantropia  bem intencionada pode não intencionalmente  mostrar-se  desumana:  é 
possível  que  Teodora  tenha  trazido  tempos  difíceis  para  suas  protegidas.  Para 
resolver  esse  problema,  a  imperatriz  criou  uma  solução  “entre  outras  obras 
caritativas suas” e – possivelmente tirando de seus próprios fundos privados (pois 
talvez João da Capadócia objetasse o uso de dinheiro público para esse propósito) – 
distribuiu um  solidus de ouro para todas as prostitutas, possibilitando-lhes alguma 
proteção econômica para começarem novas vidas. Só que de dez a vinte solidi por 
ano era o mínimo estritamente necessário para a sobrevivência naquela época. E 
cada cafetão aparentemente recebeu cinco  solidi por garota “que foi  devolvida à 
virtude.” (4)

Então as medidas se mostraram insuficientes e o antigo “vício da carne” continuou a 
prosperar.  A  próxima ação de Teodora  foi  instalar  as antigas prostitutas  em um 
edifício na margem asiática do Bósforo. Foi chamado de convento de Metanoia, o 
convento  de  Conversão  ou  Arrependimento.  Médicos,  freiras  e  devotas 
(especialmente viúvas) lá atendiam às recém-chegadas – talvez quinhentas garotas 
ao todo – e tentavam reintegrá-las na sociedade com diferentes profissões (5).

As  prostitutas  enclausuradas  evidentemente  tinham prospectos  menos  brilhantes 
que as atrizes “libertadas” da lei “Sobre o Casamento.” As atrizes tinham de fazer 
apenas  uma  simples  escolha,  ao  passo  que  as  prostitutas  foram  tratadas 
institucionalmente. No convento Metanoia elas passavam seu tempo em confissão, 
oração e penitência, e em lições de costura, fiação, culinária e enfermagem. Essas 
atividades eram todas consideradas adequadas para mulheres libertas do antigo 
grilhão e lançadas na “renovada” sociedade cristã da sétima era.



Os críticos de Teodora pularam na oportunidade para atacá-la por essa iniciativa, e 
não apenas porque essas medidas se mostraram ineficazes para erradicar o vício. 
Havia um rumor de que a Augusta quis forçar as prostitutas numa vida que elas não 
queriam ou compreendiam. Dizia-se que algumas jovens penduravam cordas pelas 
suas elevadas janelas e desciam para escapar de seu novo destino e que algumas 
até mesmos cometeram suicídio, esmagadas pela atenção focada nelas. Claro que 
é possível que mais de uma “beneficiária” sofresse surtos depressivos no Metanoia; 
mesmo hoje, pacientes rejeitam reabilitação terapêutica em comunidades.

Mais  uma vez,  os  críticos  de  Teodora  não  entenderam a pressão  ou  o  caráter 
totalmente  compulsório  da  “profissão.”  Eles  foram rápidos  para  reduzi-la  a  uma 
inclinação pessoal ou mesmo para ridicularizá-la. 

Notas do autor

(4) João Malala, Chonographia XVIII 214 (p. 318 Thurn). [um erro tipográfico talvez 
tenha inserido um “1” entre o “2” e o “4”]

(5) Construções 1.9.6

[Cesaretti, cap. XIII, p. 228-230]

Paulo Cesaretti – professor de estudos bizantinos na Universidade de Chieti, Itália – 
escreveu um livro que, de certa forma, é um intermediário entre os de Evans e Bridge. 
Tem um caráter mais acadêmico, mas não faz todas as referências que poderia. No 
texto acima, por exemplo, algumas das fontes que não apresentam Teodora como 
prostituta na juventude são os trabalhos de Severo de Hermópolis e Jorge Condino 
expostos  na  nota  (53).  Evans  as  dá  explicitamente.  Quando  Cesaretti  fala  em 
“inimigos” da imperatriz, não custava nada citar o capítulo XVII de  História Secreta. 
Ainda assim, Cesaretti  traz seu próprio quinhão de análises ao explicar por que a 
doação às prostitutas relata por Malala não atingiu seus objetivos (68).

* * *

Todas  as  biografias  citadas  usam  (ainda  que  às  vezes  não  digam)  as  fontes 
apresentadas no capítulo anterior. A forma como elas são interligadas é o que difere 
cada uma. Há dois pontos comuns a todas que gostaria de ressaltar. Primeiramente, 
nenhuma delas afirma ser Metanoia uma espécie de matadouro, afinal nem mesmo o 
ressentido Procópio chegou a esse ponto – alguém que teria tudo para fazê-lo. Até 
ficaria estranho realizar vultosos investimentos em instalações luxuosas no que seria 
um mero campo de concentração. Sem contar que, como comentou Evans em nota, 
Metanoia transcendeu Teodora em pelo menos cinco séculos (69). Ele foi feito para 
durar  e  não  para  “um  serviço  sujo  de  dois  déspotas”.  Seu  princípio  não  seria 
essencialmente  diferente  de  conventos  similares  surgidos  no  ocidente  mais 
tardiamente,  como analisa  [Rollo-Koster]  o  caso  dos  conventos  patrocinados  pela 
corte papal de Avignon. Um exemplo próximo a nós desse tipo de instituição seriam 
os “Asilos Madalena” presentes na Irlanda até os anos 90 do século passado e que 
foram  causticamente  retratados  no  filme  “Em  Nome  de  Deus  “  (The  Magdalene 
Sisters, 2002, lançado em 2004 no Brasil). 



Cena do filme “Em Nome de Deus”, com seu abrigo-lavandeira. Um Metanoia recente.

A segunda característica é que não há nada que vincule a atuação de Teodora contra 
a prostituição e a repressão ao origenismo. Aliás, seu maior crítico – Procópio – é 
silente em relação à questão origenista. Fala da intolerância de Justiniano, mas nada 
especificamente para os eventos ocorridos entre os monges do deserto palestino. 
Restam  ainda  duas  alegações:  Teodora  agiu  para  defender  os  interesses  dos 
monofisistas ou simplesmente ela não gostava da ideia de reencarnar.  É possível 
responder as duas de uma tacada só determinando como se deu a condenação ao 
origenismo  de  543.  O  V  Concílio  não  interessa  por  enquanto  porque  Teodora  já 
estava morta na ocasião. Eis o próximo passo: ler as fontes primárias acerca do início 
da segunda crise origenista! (70)

Notas:

(68)  Faria  até  um adendo:  comprar  escravas para depois  libertá-las  pode ser  um 
tremendo tiro no pé, pois estimula ainda mais o tráfico. Essa é uma crítica que de vez 
em quando é feita contra ONG’s que compram crianças cativas na África atual.

(69)  Cesaretti  também  traz  o  mesmo  livro  de  Raymond  Janin  -  Constantinople 
Byzantine – em sua bibliografia. Seria uma obra a pesquisar.

(70) Há dois autores – Carlo Maria Franzero e Francis Fèvre – dos quais falarei mais 
tarde por terem sido utilizados de forma enviesada (ou, pelo menos, equivocada) por 
espíritas.

[topo]



11 – A Segunda Crise Origenista: As Fontes Primárias 

Este é o ponto alto deste artigo: entender o que aconteceu com Orígenes no século VI 
e  por  quê.  Tal  como  no  episódio  entre  Teodora  e  as  prostitutas,  primeiro  serão 
mostrados os relatos dos que viveram próximos aos eventos da crise, tanto os que 
estavam em pé de guerra na Palestina, quanto às perfídias da capital. Em seguida,  
será exposto como os historiadores costuram os pedaços para ter ideia do todo. 

Cirilo de Citópolis 

A Vida de Saba (anexo)

Esse é o mais completo relato remanescente da luta de poder  entre  ortodoxos e 
origenistas na Palestina dos tempos de Justiniano. Após ler, fica-se com a impressão 
de que algumas vezes faltou “pulso firme” da parte de Saba para lidar com os monges 
que  desafiavam sua  autoridade,  sendo  salvo  algumas  vezes  pela  intercessão  de 
clérigos  superiores.  Por  outro  lado,  às  vezes  tinha  atitudes  rudes  contra  gente 
poderosa, como Silvano e até mesmo a imperatriz Teodora. Com esse jeito vacilante 
de ser, Saba pode ter sido um estorvo para os origenistas, mas não uma barreira a 
sua expansão. É duvidoso que tenha realmente alertado Justiniano da atividade dos 
origenistas (cap. LXXII), já que o imperador atendeu prontamente outros pedidos de 
Saba e demorou cerca de doze anos para agir contra os origenistas. Talvez Cirilo 
quisesse apenas passar a imagem de que o santo não fora leniente. Outra hipótese é 
a de o origenismo estar fora das prioridades de Justiniano. Por outro lado, a força com 
que  os  partidários  de  Orígenes  passaram  à  ofensiva,  chegando  ao  ponto  de 
encurralar  os  ortodoxos,  deve  ter  sido  real.  Não  seria  preciso  pedir  ajuda  a 
Constantinopla caso os ortodoxos locais pudessem resolver a pendenga sozinhos. E 
essa é a parte que a Vida de Saba compartilha com outras fontes, informando que a 
iniciativa para a o edito contra o origenismo partiu de baixo para cima, através de um 
pedido do patriarca de Jerusalém, Pedro. O que mais espanta é que o decreto de 
Justiniano foi inócuo e o ápice do poder origenista se deu justamente no decênio 543 
– 553. O que poucos espiritualistas comentam, ou talvez nem sequer saibam, é que 
foi preciso uma cisão entre os origenistas e parte deles ter bandeado para o lado dos 
ortodoxos  para  que  esses  tivessem força  para  fazer  nova  e  efetiva  condenação. 
“Coitadismos”  à  parte,  o  próprio  movimento  tem  sua  parcela  de  culpa  em  sua 
derrocada.

Liberato  de  Cartago  –  Resumo  da  Controvérsia  dos  Nestorianos  e  dos 
Eutiquianos (original latino)

Capítulo XXIII 

Então, depois que Teodósio Alexandrino foi enviado para o exílio, um certo Paulo,  
principal  prior  dos  monges  de  Tabenensio,  é  ordenado  bispo  para  a  sé  de 
Alexandria,  pela  intervenção  do  aprocrisário  (71)  Romano  Pelágio,  sendo  ele 
totalmente ortodoxo e seguidor do sínodo de Calcedônia. Foi ordenado por Mena de 
Constantinopla, estando presentes ao mesmo [evento] Pelágio, em nome de Vigílio, 
e aprocrisários de Efrém de Antioquia, e aprocrisários de Pedro de Jerusalém.



E, também, Severo de Antioquia fora condenado e Antimo de Constantinopla o fora 
por Agapeto, o papa romano, e por Mena de Constantinopla, em razão de panfletos 
contra  eles  dados  ao  imperador  Justiniano  pelos  dirigentes  dos  mosteiros  da 
Primeira e Segunda Síria e os dos mosteiros de Jerusalém e Eremo; então dessa 
forma a unidade das Igrejas é alcançada ao décimo ano do glorioso reinado de 
Justiniano Augusto.

Esse Paulo era desprezado em Constantinopla, diz-se, por causa de alguns monges 
seus  (72),  e  viera  a  Constantinopla  a  fim  de  se  dirigir  ao  imperador.  Como  o 
comando do trono [episcopal] achava-se vazio, ele recebeu por meio do diácono 
Pelágio o episcopado de Alexandria; e aceito pelo imperador - o responsável sobre a 
ordenação dos chefes e tribunos -, para que afastasse os heréticos e ordenasse 
ortodoxos no lugar deles; por meio daqueles certamente o povo era fortalecido.(73)

Ele, indo para Alexandria com seu temor e seu zelo, levara todos os cidadãos e 
todos os mosteiros a adotar o sínodo de Calcedônia, exceto se por uma intervenção 
tal do diabo uma pendenga aparecesse.

Quando pensou o bispo Paulo em expulsar o comandante militar Elias; Psoio – um 
certo  diácono,  administrador  eclesiástico  e  amigo de  Elias,  usando velocíssimos 
emissários a pé firme de correspondências, que os egípcios chamam de “símacos”,  
escreveu a Elias sobre todas as atividades de Paulo.

Porém veio Paulo a descobrir as cartas dele escritas em egípcio [copta] (74) e as ler:  
e temendo o que acontecera a Protério (75), ficou preocupado com o ocorrido, e 
pôs-se a forçar Psoio a dar prontas explicações à Igreja: levou-o à Justiça e relatou 
ao imperador sobre o mesmo.

Pela  mesma  época,  Ródon  era  o  governador  em Alexandria,  que  o  tomou sob 
guarda até ser dada instrução pelo imperador, tendo aceitado suborno, por ideia de 
certo  prior civitatis  (76), chamado Arsênio, sem o conhecimento do bispo (diz-se), 
levou-o à morte por meio de violenta tortura que durou a noite inteira.

Interpelando os filhos e parentes dele (77) ao imperador, sugeriram-lhe por qual rigor 
a  dívida  da  morte  de  seu  pai  seria  paga.  Concordando  o  imperador  com isso, 
chamou  Libério  e  fez  dele  governador,  enviando-o  para  Alexandria  a  fim  de 
investigar o caso. Assim que chegou a tal cidade, ordenou que Ródon viesse a sua 
presença  e  indagou-lhe  a  respeito  de  que  modo  teria  matado  o  diácono.  Ele 
respondeu que aquilo fora feito por ordem do bispo: dizia ter consigo uma delegação 
do imperador: que ele cumprisse de todas as formas qualquer coisa que o bispo 
mandasse.

Porém com a negativa do bispo Paulo, e desconhecendo-se quem discordasse, o 
prior civitatis Arsênio foi considerado o mentor do homicídio (78), sendo condenado 
à morte.

Posteriormente, o bispo Paulo foi encaminhado para o exílio em Gaza, Ródon foi  
enviado para Constantinopla com cópia das atas do processo: cópia essa que foi  
lida dentro do palácio para o imperador (79), que ordenou que fosse levado pelo  
carrasco (80) e executado fora da cidadela real (81).

E após isso, o imperador enviou Pelágio – diácono e aprocrisário da primeira Sé de 
Roma – com clérigos seus, aos quais instrui para, junto com Efrém - também bispo 
metropolitano-,  e  Pedro  de  Jerusalém,  e  Hipácio  de  Éfeso  irem  para  Gaza,  e 
tomassem o pálio do bispo Paulo e o destituíssem.



Então Pelágio partiu para Antioquia e de lá para Jerusalém, chegou a Gaza com 
memoráveis  patriarcas e certo  número de bispos.  E tirando o  pálio  de Paulo,  o 
depuseram e no lugar dele ordenaram Zoilo, que o imperador, mais tarde, depôs em 
Constantinopla  para  ordenar  Apolinário,  que  é  o  atual  patriarca  da  Igreja  de 
Alexandria.

Mas  ao  retornar  a  Constantinopla,  monges  também vindos  de  Jerusalém,  pelos 
quais Pelágio havia cruzado (82) a caminho de Gaza, vieram com ele em comitiva 
portando capítulos de uma coletânea de livros de Orígenes, desejosos em ter uma 
audiência com o imperador para que Orígenes fosse condenado com tais capítulos. 

Então, Pelágio,  que tinha uma rivalidade com Teodoro - o bispo de Cesareia da 
Capadócia  (83)  -  desejando que eles  causassem prejuízos a  ele  (que seria  um 
defensor de Orígenes) solicitou ao imperador, aliado ao arcebispo de Constantinopla 
Mena,  que  mandasse  ser  feito  o  que  os  monges  demandavam,  a  fim  de  que 
Orígenes fosse condenado e os próprios ensinos de tais capítulos. Contente por 
conduzir tais questões jurídicas, o imperador facilmente atendeu: por sua ordem é 
feito um decreto sobre Orígenes e a condenação anatematizou aqueles capítulos, ao 
qual  assinaram,  junto  com  o  arcebispo  Mena,  os  bispos  presentes  em 
Constantinopla.

Em seguida, ela foi encaminhada para o bispo de Roma, Vigílio, Zoilo de Alexandria, 
Efrém de Antioquia e Pedro de Jerusalém, que concordaram com ela e assinaram, 
estava  morto  o  Orígenes  condenado,  que  quando  vivo  já  fora  condenado 
anteriormente. (84)

Capítulo XXIV

E tornado público o ataque aos adversários da Igreja, assim como a condenação 
póstuma, Teodoro de Cesareia da Capadócia - bispo prezado e confidente do casal 
imperial, membro da seita dos acéfalos, além de ardoroso defensor de Orígenes e 
rival de Pelágio – soube que Orígenes fora condenado. Condoído pela condenação 
dele, ficou empenhado, para a inquietação da Igreja, em causar uma condenação a 
Teodoro  de  Mopsuestia  (85);  pelo  fato  de  que  Teodoro  teria  publicado  muitos 
pequenos tratados contra Orígenes, era considerado odioso e repreensível  pelos 
origenistas (86); e principalmente porque o sínodo de Calcedônia, como se constata, 
reconheceu suas glórias em três cartas: Teodoro conseguiu que a condenação dele 
fosse lembrada por meio de grande tramoia.

Com o tratado do imperador contra os acéfalos, em defesa do sínodo de Calcedônia, 
reuniu-se  o  próprio  Teodoro  da  Capadócia  junto  com  seus  seguidores,  que 
beneficiavam  (87)  os  acéfalos  sob  o  nome  católico.  Com  o  favorecimento  de 
Teodora Augusta (88), foi sugerido ao imperador que ele não tinha a obrigação de 
empreender o trabalho de escrever [um tratado], quando podia lucrar se trouxesse 
todos os acéfalos para sua comunhão. “Já que eles, diz-se, por causa disto sentem-
se ofendidos com o sínodo de Calcedônia,  que reconheceu as  glórias  do bispo  
Teodoro  de  Mopsuéstia,  e  a  carta  de  Iba  (89),  que  são  tidos  por  todos  como  
nestorianos, o próprio juízo deles quanto ao sínodo o terá considerado ortodoxo.  
Nesse  caso,  se  Teodoro,  junto  com  suas  palavras,  e  essa  carta  forem  
anatematizados, o sínodo, assim revisado e expurgado, será aceito através de todos  
eles e entre eles todos. Por eles, permita vossa piedade trabalhar pela união da  
Igreja  Católica,  com  o  contentamento  da  Igreja  Universal,  a  glória  de  vossa  
clemência será eterna”.



Ao escutar (90) isso, o imperador, e sem perceber nem um pouco da artimanha das 
artimanhas,  aceitou  com  prazer  a  sugestão  deles,  e  isso  ele  próprio  prometeu 
executar prontamente.

E também lhe  pediram mais  uma vez  por  fraude ardilosa,  para  que fizesse um 
decreto  em  condenação  aos  três  capítulos:  no  qual  seu  decreto  irá  expor  e 
manifestar a todo mundo. “Enquanto enrubescer o imperador em se retificar, uma 
decisão  irrevogável  ele  tomou;  certamente  sabiam  que  o  imperador,  com  o 
escândalo (91) que surgia, podia rever sua opinião com a volubilidade costumeira e 
levar a si mesmo ao perigo.”

O imperador concordou com eles, e se comprometeu a implantar isso com prazer, e 
abandonando seu entusiasmo pela obra [contra os acéfalos], fez um tratado apenas 
em  condenação  dos  três  capítulos,  em  vez  dos  nossos  delitos,  [o  que  foi]  
notoriosíssimo a todos nós.

Certamente as demais coisas que se seguiram com relação aos bispos e à Igreja 
Católica foram feitas pelo mesmo príncipe, de forma que os bispos que concordaram 
com  o  tarefa  de  condenar  os  três  capítulos  foram  enriquecidos,  os  que  não 
concordaram,  ou  foram  depostos  e  enviados  ao  exílio,  ou  alguns,  que  se 
esconderam fugindo, empreenderam na adversidade uma saída feliz, considerando 
que  são  [essas  coisas]  conhecimento  de  todos,  acho  que  agora  cabe  a  mim 
silenciar.

Acredito que isso esteja claro a todos, que esse escândalo foi introduzido na Igreja 
por meio do diácono Pelágio e do bispo Teodoro de Cesareia da Capadócia: ainda 
mais que o próprio Teodoro conclamou publicamente a si e a Pelágio para provocar 
os vivos, através dos quais ele colocou esse escândalo no mundo. 

Liberato de Cartago – arcebispo norte-africano que fez as vezes de embaixador paras 
dioceses locais durante a questão dos Três Capítulos - nos traz um novo enfoque 
tomado a partir das personagens que viviam na corte. O elo entre ele e A  Vida de 
Saba é  justamente  quando  Justiniano  é  avisado  das  atividades  origenistas  na 
Palestina em 543. Porém há uma pequena diferença, pois no cap. LXXXV da versão 
de  Cirilo  Justiniano  teria  sido  informado  por  uma carta  enviada  pelo  patriarca  de 
Jerusalém. Conforme assinalou [Neander, p.537], estas duas passagens podem ser 
conciliadas  considerando-se  os  monges  como  emissários  do  patriarca  Pedro 
[Grillmeier, parte III, cap. III, p. 389]. Alberigo é outro a propor a mesma solução de 
compromisso:

Sobretudo na  Síria,  os  origenistas  apareciam demais,  por  causa  de  seu  grande 
número. Por isso, o patriarca Efrém de Antioquia convocou em 542 um sínodo que 
condenou o origenismo. Os origenistas da Palestina recorreram, então, a Pedro de 
Jerusalém,  pedindo-lhe  que  não  mencionasse  mais  Efrém  nos  dísticos  de 
Jerusalém.  Pedro,  apertado  entre  as  própria  opiniões  ortodoxas  e  as  pressões 
origenistas, apelou para Justiniano, com o apoio também do patriarca Mena e do 
representante de Roma, Pelágio. Justiniano publicou um “Edito” em 543 (Mansi, 9, 
col. 125-128; ACO III, 189-214) contra o origenismo. Mena aproveitou a ocasião e no 
mesmo ano convocou um sínodo, que deu à decisão imperial a autoridade sinodal.  
O papa Vigílio, os patriarcas orientais, e também os origenistas de Constantinopla 
Ascida e Domiciano assinaram a decisão. Isso, porém, não eliminou o origenismo, 
que  continuou  a  existir  e  a  predominar  na  Palestina.  A  condenação  sinodal 
conseguiu radicalizar as posições origenistas, que assumiram então atitude hostil 



em relação à ortodoxia.

[Alberigo, parte II, cap. I, p.130-1]

Não  houve  problema  algum  com  os  cinco  patriarcas  quando  Justiniano  lançou 
condenando Orígenes, pois a rejeição a Orígenes não estava em disputas entre eles. 
Aliás, foi até mesmo o embaixador do papa Vigílio, Pelágio, que incentivou a medida 
para deter um desafeto origenista.

A  confusão  surgiu  justamente  quando  o  origenista  prejudicado  –  Teodoro  da 
Capadócia  (ou  Ascidas)  –  resolveu  dar  o  troco  e  sugeriu  para  Justiniano  a 
condenação de três teólogos tidos como nestorianos para os monofisistas. Afinal de 
contas, uma das maiores acusações feitas pelos monofisistas aos ortodoxos era a de 
compactuarem  com  os  nestorianos,  por  não  abrirem  mão  da  parte  humana  da 
natureza de Cristo. A estratégia de Teodoro Ascidas consistia em mudar O foco da 
atenção  do  imperador  para  uma  reconciliação  com os  monofisistas,  às  custa  de 
autores tidos como ortodoxos por Calcedônia. Isso não deixava de ser uma afronta a 
Roma,  que  era  partidária  do  mesmo  concílio,  e,  portanto,  uma  vingança  contra 
Pelágio.

Outro  pormenor  interessante  é  que  Teodoro  Ascidas  era  monofisista,  mais 
especificamente  da  seita  dos  acéfalos  (acephaloi)  –  um  grupo  que  rejeitou  o 
Henoticão de Zenão e mantinha firme oposição a Calcedônia. Foi assim chamada por 
não  possuir  nenhum  líder  principal.  Esse  fato  revela  uma  evolução  ocorrida  no 
origenismo,  já  que as versões dele no século IV estavam bem mais próximas do 
nestorianismo ou do arianismo em função da postura subordinacionista. Uma junção 
de  monofisismo com origenismo na  pessoa  de  Ascidas,  revela  que  o  movimento 
acompanhou  a  evolução  das  questões  cristológicas  ao  longo  de  dois  séculos. 
Segundo [Meyendorff, cap. III]:

Em  543,  Justiniano  começou  seu  decreto  atacando  o  subordinacionismo  de 
Orígenes. É interessante notar que o imperador não foi seguido neste ponto pelo 
concílio.  Esta  doutrina,  na  verdade,  não  parece  ter  interessado  aos  monges 
origenistas da Palestina, que tinham fornecido o motivo para a ação do concílio. A 
ambiguidade do sistema trinitariano de Orígenes resultou, de qualquer forma, em 
grande  parte  de  pressupostos  filosóficos  e  de  sua  doutrina  da  criação,  que  era 
considerada  coeterna  com Deus  e  excluía  distinção  temporal,  estabelecida  pela 
teologia  pós-Nicéia,  entre  a  eterna  geração  do  Filho  e  a  criação  do  mundo.  A 
cosmologia  e  antropologia,  os  pontos  mais  vulneráveis  do  sistema de Orígenes, 
eram os principais alvos do concílio, junto com a estranha cristologia de Evágrio 
Pôntico, que era derivada da filosofia de Orígenes.

A consequência mais inusitada disso foi que a imperatriz Teodora – zelosa no amparo 
ao monofisismo – acabou ajudando um origenista. Quem diria... aqui cai por terra a 
tese de que Teodora combateu Orígenes por questões cristológicas. 

Quando Justiniano lançou o edito contra os três teólogos, teve início a questão dos 
“Três  Capítulos”,  que  se  arrastaria  pelos  próximos  dez  anos  e  culminaria  com a 



convocação  do  V  Concílio.  De  certa  forma,  a  discórdia  produzida  por  Pelágio  e 
Ascidas foi uma espécie de feitiço que se voltou contra os feiticeiros. Ambos saíram 
perdedores

Facundo de Hermiano – Em Defesa dos Três Capítulos, Livro I, cap. IV. (original 
latino) 

Quanto aos eutiquianos [monofisistas] que se opõem desonestamente ao concílio de  
Calcedônia se valendo do nome dos três Capítulos: dos quais, antes de responder,  
expõe sua confissão de fé.

Mas antes peço, misericordiosíssimo imperador, que aceite minhas razões ou com 
satisfação ou com paciência. Pois me propus a explanar, já que achei não dever 
concordar em prol da mesma fé que muito te ocupas com a defesa e pela proteção 
aos decretos de Calcedônia, pelos quais ela é tanto esclarecida quanto fortalecida, 
estes mesmo a que eles recentemente emitiram opinião contrária.  Sem dúvida o 
espírito inquieto e descarado dos heréticos,  que é propício e apto para atacar a 
antiga ordem,  sempre é reavivado nos distúrbios deles,  porque muitas vezes foi 
frustrado, com evidente contradição se esforçava em demolir os decretos do concílio  
de  Calcedônia.  Agora,  insinuando-se  com encoberta  e  dissimulada  malignidade, 
acreditou que as armadilhas de sua facção não podiam ser percebidas. Também ele 
descobriu a ocasião oportuna a partir da sanha de alguns que, sob o nome cristão, 
secretamente vão atrás da doutrina pagã de Orígenes dentro da Igreja. E por causa 
da força de tua devoção foi feita novamente uma condenação da ímpia doutrina do 
mesmo, de onde seus seguidores irrompem contra a Igreja, desejosos em poder de 
qualquer maneira provocar um distúrbio nela. Também isso não escapa do pleno 
conhecimento público, e principalmente ainda mais que Domiciano de Ancira, bispo 
metropolitano da província da Primeira Galícia, que foi um protetor declarado para 
heresia origenista,  pela pressão de Deus confessou (92),  por meio de carta que 
escreveu ao abençoadíssimo papa Vigílio, que seus cúmplices origenistas, quando 
viram não poder  defender  o próprio  dogma,  nem restar  a  eles  qualquer  tipo  de 
esperança quanto  ao conflito,  partiram para  sua vingança contra  os  que agiram 
contra Orígenes, [e] abalaram esta Igreja com escândalos. Então, executando com a 
proteção destes a perfídia  eutiquiana,  a  mesma que por  si  própria  tantas vezes 
enfrentou  em  vão  o  Concílio  de  Calcedônia,  através  do  próprio  ele  atacou 
sorrateiramente de modo que não era visto por nós nessa facção de gente suspeita. 
E nem mesmo ainda ousaram censurar abertamente o grande sínodo; porém [foi] 
mais sob certo pretexto de defender, o qual a promessa enganosa deles jurava a tua 
devoção zelar, [que] tentaram enfraquecer a força dele. (...)

Facundo  de  Hermiano  –  também  bispo  norte-africano  e  ferrenho  opositor  da 
condenação dos Três Capítulos – reforça a tese de conspiração origenista contra a 
ortodoxia.  Pela  qualidade  dos  adjetivos  que  usa,  mostra  que  é  muito  duvidosa  a 
alegada simpatia dos ortodoxos do século VI por Orígenes.

Cassiodoro – Instituições

Também  existem  extremamente  eloquentes  sermões  de  Orígenes  sobre  o 
Octateuco, em três livros (28). Muitos Pais [da Igreja] o consideram herético, mas S. 
Jerônimo traduziu alguns de seus pequenos trabalhos para um latim elegante. Além 
dos  ataques  a  ele  feitos  pela  autoridade  de  tantos  Pais,  ele  foi  mais  uma  vez 
condenado recentemente pelo abençoado Papa Vigílio. Teófilo, bispo de Alexandria, 



provou sobre as bases da doutrina ortodoxa que trinta e cinco opiniões de Orígenes 
estão  distorcidas  por  erros  heréticos,  Epifânio  de  Chipre,  bispo  da  Igreja  de 
Salamina,  por  meio  de  sua  autoridade  episcopal  também atacou  Orígenes  com 
grande hostilidade, refutando com grande pesar seus escritos, pervertidos pela mais 
maléfica habilidade. Entretanto S. Jerônimo, numa carta escrita a Tranquilino (29), 
mostrou  convincentemente  como Orígenes  deve  ser  lido.  Ele  não  impediria  que 
homens doutos de lerem indispensáveis partes de seus trabalho, e nem lançaria o 
incauto para a ruína. Alguns disseram que Orígenes deve ser tratado como erva-
doce; pois embora ele tempere o alimento da literatura sacra, o próprio deve ser 
cozido e,  quando extraído seu sabor,  jogado fora.  Finalmente,  dizia-se dele que 
‘onde escreve bem, ninguém escreve melhor; onde escreve mal, ninguém escreve 
pior’  (30).  Portanto devemos lê-lo  com cautela  e sensatez para extrair  os sucos 
salutares dele,  ao passo que evitando os venenos de sua pervertida fé que são 
perigosos  para  o  nosso  modo  de  vida.  O  comentário  que  Virgílio  fez  enquanto 
estava lendo Ênio também se aplica para Orígenes. Quando perguntado por alguém 
sobre o que estava fazendo, Virgílio respondeu, ‘Procurando por ouro num monte de 
esterco’(31). E assim, o quanto pude encontrar em minha rápida leitura das obras de 
Orígenes, assinalei as passagens que continham declarações contra as regras dos 
Pais com o sinal da rejeição, o achresimon < indicando ‘não deve ser usado’>. Com 
tais marcas sobre suas opiniões pervertidas indicando onde ele é perigoso, ele não 
pode ser bem sucedido em enganar. Escritores posteriores dizem que ele devia ser 
evitado completamente porque sutilmente engana o inocente. Mas se, com a ajuda 
do  Senhor,  tomarmos  as  precauções  adequadas,  seu  veneno  não  pode  causar 
dano.

Notas da edição inglesa:

(28) Orígenes (ver abaixo n. 32). Ver Clark, 121 – 51 [Elizabeth Ann Clark, cf. “para 
saber mais”]

(29) Jerônimo,  Ep.  [CPL 620] 62 (CSEL 54.583-84). Tradução inglesa: NPNF 2nd 
ser. 6 (1893), 133-34.

(30) Cf. Sulpicius Severus, Dial. I. 6 – 7. Tradução inglesa: FOTC 7 (1949).

(31)  Cf.  Donatus  auctus,  Vita  Vergiliana,  p.  364.  1f.,  ed.  K.  Bayer,  Würzburg: 
Heirman, 1970. Cf. Jerônimo, Ep. [CPL 620] 61.2 (CSEL 54.577 f.); 62 (CSEL 54.583 
f.); Tradução inglesa: NPNF 2nd ser. 6 (1893) 131 f., 133 f. A referência em Mynors 
à Ep. 107, copiada por Jones é incorreta.

CPL – Clavis Patrum Latinorum

CSEL – Corpus Scriptorum Ecclesiatorum Latinorum

FOTC – Fathers of the Church

NPNF - Nicene and Post-Nicene Fathers

[Cassiodoro, p. 113 -114]

O Senador Flávio Magno Aurélio Cassiodoro foi um político e aristocrata romano que 
trabalhou na corte do rei ostrodogodo Teodorico. Após retirar-se para um mosteiro 
que  fundara  em  estado  no  sul  da  Itália,  compôs  um  programa  de  estudos  para 



monges  –  Institutiones.  Neste  fragmento,  Cassiodoro  faz  alusão  direta  a  três 
personagens da primeira crise origenista (Teófilo, Epifânio e Jerônimo) e mostra que, 
aos  olhos  de  um erudito  italiano,  a  nova  condenação  de  Orígenes  não  era  algo 
surpreendente. Ele, porém, exibe os sentimentos antagônicos que existiam para com 
Orígenes desde a primeira crise:  apesar de rejeitarem o teólogo, o apologista e o 
comentarista ainda provocavam admiração. Uma relação conflituosa da ortodoxia com 
o expoente do alegorismo que persiste até hoje. 

Ah, favor não confundir  um papa com o autor de Eneida! Isso ocorre aos montes 
neste mundo virtual. 

Evágrio Escolástico – História Eclesiástica, livro IV, cap. XXXVIII

O Quinto Concílio Universal

Durante a época em que Vigílio era bispo da Antiga Roma e primeiramente Mena e 
depois Eutíquio da Nova Roma, Apolinário de Alexandria,  Donino de Antioquia e 
Eustóquio de Jerusalém, Justiniano convocou o quinto sínodo pela seguinte razão:

Por  causa  da  crescente  influência  daqueles  que  professavam  as  opiniões  de 
Orígenes, especialmente no chamado [mosteiro] Nova Laura, Eustóquio lançou todo 
esforço para a remoção deles e, visitando o referido lugar, expulsou toda a facção, 
mandando-os  para  bem longe,  como  pragas  comuns.  Essas  pessoas,  com sua 
dispersão,  se  associaram  com  muitos  outros.  Encontraram  um  campeão  em 
Teodoro, cognominado Ascidas, bispo de Cesareia, metrópole de Capadócia, que 
estava constantemente junto à pessoa de Justiniano, como sendo de confiança e 
altamente prestativo a ele. Enquanto ele estava criando muita confusão na corte 
imperial e declarou o procedimento de Eustóquio ser absolutamente ímpio e ilegal, 
esse último despacha para Constantinopla Rufo, superior do mosteiro de Teodósio, 
e Conon, do de Saba, pessoas de alta distinção entre os eremitas, ambos por causa 
dos seus méritos pessoais e das casas religiosas das quais eram chefes; e com eles  
estava juntos outros quase que nada inferiores seus em dignidade. Eles, na primeira 
ocasião,  trouxeram  à  discussão  as  questões  relacionadas  a  Orígenes,  Evágrio 
[Pôntico] e Dídimo. Entretanto, Teodoro da Capadócia, como o objetivo de desviá-
los desse ponto, introduziu a matéria referente a Teodoro de Mopsuéstia, Teodoreto 
e Iba; o bom Deus estava providencialmente dispondo todo o arranjo, para que as 
blasfêmias de ambas as facções fossem banidas.

Tendo iniciado a primeira questão, a saber, se era adequado anatematizar o falecido 
[i.e.,  Orígenes];  Eutíquio,  um  homem  de  consumada  habilidade  nas  divinas 
Escrituras, sendo até agora uma pessoa indistinta – pois Mena ainda estava vivo e 
ele próprio era àquela época aprocrisário para o bispo de Amaseia – lançando um 
olhar  sobre  a  assembleia,  não  apenas  de  autoridade  e  inteligência,  mas  de 
desprezo, declarou claramente que a questão não precisava de debate, já que o 
Reis Josias, em tempos antigos, não só matou os sacerdotes dos demônios, mas 
também quebrou os sepulcros dos que já estavam mortos há muito [cf. II Cr 34]. Isso 
foi considerado por todos como dito de modo pertinente. Justiniano, tendo tomado 
conhecimento da circunstância, também o elevou a sé da cidade imperial na ocasião 
da morte de Mena, que ocorreu pouco depois. Vigílio deu sua aprovação por escrito 
à assembleia do sínodo, mas se recusou a comparecer.

Justiniano apresentou uma pergunta ao sínodo em sua assembleia a respeito de 
qual era a opinião deles quanto a Teodoro e as declarações de Teodoreto contra 
Cirilo e seus doze capítulo, bem como a carta de Iba , como é chamada, endereçada 



a Mari, o persa. Após ler muitas passagens de Teodoro e Teodoreto e dado prova 
que  Teodoro  fora  há  muito  tempo  atrás  condenado  e  apagado  dos  sagrados 
dísticos,  como  também  que  isso  estava  asseverando  que  heréticos  deviam  ser 
condenados após a morte, eles unanimemente anatematizaram Teodoro e o que foi 
posto por Teodoreto contra os doze capítulos de Cirilo e a correta fé; bem como a 
carta de Iba a Mari, o persa; nas seguintes palavras:

“Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, segundo a parábola nos evangelhos,”  
e  continua.  “Além  de  todos  os  outros  heréticos,  que  foram  condenados  e 
anatematizados pelos supracitados quatro sínodos e pela santa católica e apostólica 
igreja, condenamos e anatematizamos Teodoro, intitulado bispo de Mopsuéstia, e 
seus ímpios escritos; também o que quer que tenha sido impiamente escrito por 
Teodoreto contra a correta fé, contra os doze capítulos do santificado Cirilo, e contra 
o primeiro santo sínodo de Éfeso, e tudo que ele escreveu em defesa de Teodoro e 
Nestório. Anatematizamos, além disso, a ímpia carta que é dita ter sido escrita por 
Iba para Mari, o persa.”

Após alguma outra questão, passaram a organizar quatorze capítulos acerca da fé 
correta e impugnável. Dessa forma os relatórios prosseguiram; mas por ocasião da 
apresentação  dos  libelos  contra  a  doutrina  de  Orígenes,  também  denominado 
Adamâncio,  e  dos  seguidores  de seu ímpio  erro  pelos  monges Eulógio,  Conon, 
Ciríaco e  Pancrácio,  Justiniano endereçou a  questão ao sínodo quanto  a  esses 
pontos,  anexando  uma cópia  do libelo,  bem como a  epistola  de  Vigílio  sobre  o 
assunto; a partir da totalidade delas podem se reunir as tentativas de Orígenes de 
encher  a  simplicidade  da  doutrina  apostólica  com  ervilhacas  filosóficas  e 
maniqueias.  Portanto,  uma  relação  foi  endereçada  para  Justiniano  pelo  sínodo, 
depois de terem proferido exclamações contra Orígenes e os defensores de erros 
similares.  Uma parte  dela está expressa nos seguintes termos:  “Ó cristianíssimo 
imperador, dotado com celestial generosidade de alma,” e continua. “Afastamo-nos, 
portanto, afastamo-nos desse erro, pois não conhecíamos da voz do estranho [à 
doutrina]; e havendo prendido tal, como um assaltante ou ladrão, nos laços de nosso 
anátema, rejeitamo-lo dos sagrados precintos." E agora prosseguem: “Por meio de 
cuidadosa leitura conhecerás o vigor de nossos atos." A isto eles anexaram uma 
declaração dos enunciados das teses que os seguidores de Orígenes são instruídos 
a  seguir,  mostrando  suas  aprovações,  bem  como  suas  reprovações,  e  seus 
múltiplos erros. O quinto enunciado contém as blasfemas expressões clamadas por 
particulares indivíduos pertencentes ao que é chamado de Nova Laura, como se 
segue. Teodoro, apelidado Ascidas, o capadócio, disse: "Se os Apóstolos e Mártires 
nos dias atuais operam milagres e já são altamente honoráveis, a menos que sejam 
iguais a Cristo na restituição das coisas, em qual sentido há uma restituição para 
eles?” Também relataram muitas outras blasfêmias de Dídimo, Evágrio [Pôntico] e 
Teodoro [Ascidas]; tendo com grande diligência extraído o que quer que tivesse a 
ver  com  esse  pontos.  Algum  intervalo  de  tempo  depois  da  reunião  do  sínodo, 
Eutíquio foi  deposto e indicado para o seu lugar  na sé de Constantinopla João, 
natural de Seremis, que é uma vila do distrito de Cinégica, pertencente a Antioquia. 
[ca. 565 d.C.]

Evágrio Escolástico (536/7 - ?), bispo de Antioquia, escreveu um conjunto de crônicas 
da política religiosa imperial de 431 (no segundo concílio de Éfeso) até 594. Seu relato 
da  segunda  crise  origenista  começa  pelo  fim,  já  no  ano  de  553,  e  corresponde 
aproximadamente  ao  capítulo  XC  da  Vida  de  Saba.  Há  algumas  diferenças:  a 
expulsão dos origenistas de Nova Laura precede o concílio e dá a entender que a 
questão  dos  “Três  Capítulos”  foi  exposta  só  naquele  ano.  Tal  como  nos  relatos 



anteriores  acerca  dos  eventos  de  543,  Evágrio  dá  como  gatilho  para  a  ação  de 
Justiniano a requisição de clérigos ortodoxos palestinos e defende a tese da intriga 
origenista contra os Três Capítulos como uma espécie de ação diversiva. De certa 
forma, este autor compacta as duas etapas da crise em uma só. 

Há um aspecto que coloca Cirilo de Citópolis e Evágrio Escolástico de um lado, ao 
passo que deixa Liberato e Facundo de outro: a postura diante dos Três Capítulos. 
Todos eles eram ortodoxos, mas os dois primeiros provinham do oriente e os demais 
do  ocidente  (África  romana,  mais  especificamente).  Os  clérigos  orientais  não 
esquentaram muito  a  cabeça  quanto  aos  Três  Capítulos,  quase  nada  falando  da 
oposição de Roma à condenação de Teodoro de Mopsuéstia,  Teodoreto e Iba.  A 
questão origenista pouco interessava ao papa, manter uma autonomia teológica em 
relação à Constantinopla era mais importante e por isso uma decisão de Calcedônia 
que  lhe  era  cara,  ainda  que  a  acusação  de  nestorianismo  ao  referido  teólogos 
pudesse ser pertinente ou acordo com os monifisistas fosse proveitoso. É isso que os 
textos espiritualistas omitem, deixando a entender que a resistência de Vigílio estava 
numa simpatia ao origenismo. Vigílio não teve problemas em assinar o decreto de 
543; Liberato e Facundo não morriam de amores por Teodoro Ascidas e Domiciano.

Notas:
(71) Título eclesiástico utilizado no baixo-império e início da Idade Média. Equivaleria 
ao atual “núncio”,  uma espécie de embaixador papal.  Esta pessoa em questão se 
tornará o Papa Pelágio I.

(72) Em nota, Migne sugere que isso poderia se dever, em parte, a algumas simpatias 
a Orígenes e Dióscoro (origenista do mosteiro de Nitria e personagem da primeira 
crise) encontrada entre os monges de Tabenensio.

(73) “o povo era fortalecido” - Migne sugere que este trecho esteja corrompido (de 
fato, não faz sentido um ortodoxo elogiar a ação de hereges sobre o povo) e propõe a 
leitura: “hoeretici invalescebant”. Podemos, também, levar em consideração que os 
pronomes  ille/illa/illo começaram a ficar  intercambiáveis com  hic/haec/hoc no latim 
medieval (Sidwell, p. 365, G.11), o que justificaria a tradução “por meio destes...”.

(74)  Psoio  teria  esquecido  importante  detalhe:  o  patriarca  era  seu  conterrâneo  e 
entendia o idioma local, coisa que nem sempre ocorria com os de origem grega.

(75)  Protério  foi  o  patriarca  de  Alexandria  imposto  por  Calcedônia.  Sofreu  forte 
oposição  dos  partidários  do  monofisismo,  que  elegeram  um  bispo  alternativo,  e 
acabou assassinado.

(76)Prior Civitatis – ao pé da letra, “principal dos cidadãos”.

(77) [Procópio/Niebuhr, p. 463] traz a leitura variante “cujus”. 

(78)  “prior  ille  civitatis  Arsenius,  homicidii  illius  auctor  inventus”  –  O  uso  dos 
demonstrativos  ille, illus seria perfeitamente dispensável aqui. Talvez estivesse para 
ênfase ou fazendo às vezes de artigo definido, algo comum no baixo-latim.



(79)  Princeps e  imperator não significam, respectivamente, “príncipe” e “imperador”, 
apesar de terem dado rigem a estas palavras neolatinas. O primeiro termo era o título 
“civil”  dos  antigos  imperadores  romanos  (Primeiro  [Cidadão]),  que  acumulavam 
também o posto de imperator: chefe militar. Aqui ambas são indistintamente
 traduzidas por “imperador”.

(80) Scurio/scurro, scurronis – palavra não constante em dicionários de latim clássico, 
provavelmente  só  existente  em latim  eclesiástico  ou  medieval.  Seu  sentido  como 
carnifex (carrasco) consta no  Hierolexicon de Domenico Carlo Magri e aqui usado. 
Migne  também  assinala  uma  leitura  variante  encontrada  no  Codex 
Tallerii :“obscurrone”,  que  Magri  trata  como uma variante.  Provavelmente  foi  uma 
fusão com a preposição “ab”, seguida com uma confusão da letra “a” com “o”.

(81) Procópio de Cesareia dá um relato ligeiramente diferente deste episódio em A 
História  Secreta,  cap.  XXVII.  Segundo  ele,  Paulo  foi  realmente  o  mandante  do 
assassinato  de  Psoio,  sob  influência  de  Arsênio.  Ródão  não  teria  sido  preso  e 
conduzido à capital imperial, mas ido espontaneamente para lá com treze cartas do 
imperador ordenando-o obedecer a Paulo. De nada adiantou: foi decapitado e Arsênio 
crucificado.  Este  último  também aparece  em  Vida  de  Saba,  cap.  LXX,  como  um 
indivíduo de caráter questionável, assim como em História Secreta.

(82)  “transitum  habuit”  um  pretérito  mais-que-perfeito  composto  é  utilizado  nesta 
passagem. Apesar de também aparecer  em autores do período clássico,  se torna 
mais comum no baixo-latim. “in Gazam” um exemplo ótimo da preposição latina  in 
sendo usada para expressar uma ideia de direção quando rege o caso acusativo. É 
parecido com o expresso na Vulgata em At 8:26 “quae descendit  ab Ierusalem in  
Gazam”  (“que descia de Jerusalém a Gaza”). Ou você ainda acredita nas traduções 
latinas da Vulgata feita por autores espíritas em Ex 20:5 e 34:7?

(83) – Também conhecido como Teodoro Ascidas (ou Askidas). É o mesmo indivíduo 
que Cirilo de Citópolis apresenta no capítulo LXXXIII de Vida de Saba.

(84) Provavelmente, refere-se ao episódio da execração de Orígenes pelo bispo de 
Alexandria, Demétrio, devido ao fato de ele ter sido ordenado presbítero na Palestina 
sem sua autorização.  Demétrio  pode ter  sido  movido por  pura inveja  e  utilizou  a 
castração  a  que  Orígenes  se  submeteu  voluntariamente  na  juventude  em  suas 
acusações.

(85) Este Teodoro (350-428) foi bispo da localidade de Mopsuéstia, na província de 
Cilícia,  pertencente  ao  sul  da  Turquia  atual.  Foi  prolífico  escritor  e  um  típico 
representante da escola exegética de Antioquia, caracterizada por sua oposição ao 
alegorismo de Alexandria e estabelecer a plenitude da natureza humana de Cristo e 
sua indiferença com a divina. Permaneceu tido como ortodoxo durante toda a sua vida 
e só após a erupção da controvérsia nestoriana seus escritos foram considerados 
heréticos pelos monofisistas. Por outro lado, foi reabilitado pelo partido ortodoxo no 
Concílio de Calcedônia. Teodoro de Mopsuéstia era também um universalista, mas 
por  um caminho bem diferente do de Orígenes,  não dando tanta ênfase ao livre-



arbítrio para admitir um direcionamento de Deus, por meio de seus castigos, rumo à 
santidade. Um extrato seu obtido indiretamente em [Ballou, cap. VIII, p. 253-4] nos 
informa:

Eles,  que escolheram o bem, serão,  no futuro,  abençoados e honrados.  Mas os 
iníquos, que cometeram o mal por todo o período de suas vidas, serão punidos até 
aprenderem  que,  por  continuarem  no  pecado,  apenas  continuam  na  miséria.  E 
quando,  por  esse meio,  forem trazidos ao temor a Deus e a estimá-lo com boa 
vontade, obterão o gozo de sua graça. Pois ele nunca teria dito “Até que tenhas 
pagado o último centavo”(Mt  5:26) a não ser  que pudéssemos ser  libertados do 
sofrimento, depois de termos sofrido adequadamente pelo pecado; nem teria dito 
“Bater-se-á  nele  com muitas  chibatadas”,  e  ainda:  “Bater-se-á  nele  com poucas 
chibatadas” (Lc 12:47-8) a não ser que as punições a serem suportadas pelo pecado 
tenham um término”.

Fonte  [desfeitas  as  abreviaturas]:  Bibliotheca  Orientalis  Clementino-Vaticana, 
Giuseppe Simone Assemani, tomo III, parte I, p.323

Outra fonte fornecida pelo mesmo livro e, agora, confirmada independentemente é a 
entrada  número  177 da  Bibliotheca de  Fócio  (Contra  aqueles  que  dizem  que  os  
homens pecam por natureza e não por intenção):

Por outro lado, isso não é sempre o caso, mas ele nos aparenta, em muitos lugares, 
enredar  na  heresia  nestoriana  e  faz  eco  à  de  Orígenes,  ao  menos  no  que  diz  
respeito ao fim da punição.

Pode-se  intuir  que  Teodoro  de  Mopsuéstia  estaria  comprando  briga  com 
contemporâneos seus com ideias similares as de Agostinho de Hipona.

Quanto  a  Hoseas  Ballou,  ele  foi  um  pastor  da  “Igreja  Universalista”  e  escreveu 
Anciente  History  of  Universalism para  mostrar  que,  no  começo do  cristianismo,  a 
danação eterna não era crença unânime.  Quando se dedica a narrar  os fatos do 
século VI, usa largamente Cirilo de Citópolis, porém inverte o sentido do tom: enaltece 
ascensão origenista e lamenta sua queda. 

(86)  A  maior  parte  da  obra  de  Teodoro  de  Mopsuéstia  se  perdeu.  Um  de  seus 
trabalhos  anti-origenistas  é  conhecido  apenas  através  de  breve  alusão  feita  por 
Facundo  no  seu  “Em  Defesa  dos  Três  Capítulos”,  (livro  III,  cap.  IV):  “(...)  Idem 
Theodorus in Libro ‘de alegoria et historia’ quem contra Origenem scripsit (unde et  
odium Origenorum incurrit)”. Disponível em Patrologia Latina, vol. 67, col. 602.

(87) O Codex Tellerii possui a leitura favebant – favoreciam, promoviam.

(88) A imperatriz Teodora ajudando um origenista! Agora você já viu de tudo e pode 
desencarnar em paz.

(89) A Carta de Iba de Edessa a Mari,  junto com as condenações de Teodoro de 
Mopsuéstia e Teodoreto de Ciro, compõem os famosos “Três Capítulos”.

http://www.tertullian.org/fathers/photius_copyright/photius_04bibliotheca.htm#177


(90) “Audiens”  o uso do particípio presente para representar uma circunstância de 
atos passados, algo mais comum no baixo-latim. Ver a Vulgata: “sicut enim homo 
proficiscens vocavit servos suos” (Mt 25:14).

(91) “Escândalo”, aqui, tem o sentido de algo que induz ao erro, uma tentação. Ver Mt 
5:29.

[topo]



12 - A Segunda Crise Origenista: Autores Modernos 

Hora de ver  como os fragmentos expostos acima se juntam para contar  os fatos 
ocorridos no decênio 543 – 553. Trago cinco relatos que atingem boa amplitude no 
tempo  e  nas  opiniões  de  fé  de  seus  autores.  Todos  concordam  em  pontos 
fundamentais e divergem apenas nos pormenores, e, mesmo nessas divergências, 
lições podem ser tiradas de como o viés deles e,  principalmente,  de seus leitores 
colaboram para a criação de mitos. 

J. L. Mosheim - An Ecclesiastical History, Ancient and Modern, from the Birth of 
Christ to the Eighteenth Century, vol. II, cap. III

As controvérsias quanto a Orígenes e suas doutrinas reavivadas.

IX. Embora o crédito de Orígenes e seu sistema parecessem jazer moribundos sob 
os golpes que recebeu do zelo dos ortodoxos e o repetido trovão de sínodos e 
concílios, ele ainda estava muito longe de ser totalmente afundado. Pelo contrário, 
esse grande homem e sua doutrina eram defendidos por muitos, e especialmente 
pelos monges, na mais alta veneração e acolhiam com um tipo de entusiasmo que 
se tornou desmesurado e extravagante. No ocidente, Belator traduziu as obras de 
Orígenes para a língua latina. Nas províncias orientais e particularmente na Síria e 
na Palestina, que eram os principais redutos do origenismo, os monges, amparados 
por  diversos  bispos  e  principalmente  por  Teodoro  de  Cesareia  na  Capadócia, 
defenderam a verdade e autoridade das doutrinas de Orígenes contra todos os seus 
adversários  com incrível  veemência  e  força  de espírito  [i].  A  causa  foi,  por  fim, 
levada  perante  Justiniano,  que,  num  longo  e  verborrágico  edito  endereçado  ao 
Patriarca  Mena  de  Constantinopla,  e  lançou  uma  severa  condenação  sobre 
Orígenes e sua doutrina e ordenou que fosse inteiramente suprimida [l]. Os efeitos 
do edito foram mais violentos que duráveis, pois com a deflagração da controvérsia 
dos  três  capítulos  [m],  logo  após  essa  ocasião,  o  origenismo  não  foi  apenas 
reavivado  na  Palestina,  mas  também  recobrou  novo  vigor  e  se  espalhou 
amplamente.  Daí  muitas  agitações  ocorreram  na  igreja,  que  foram,  porém, 
encerradas pelo quinto concílio reunido em Constantinopla por Justiniano em 533 
d.C. (*) e no qual Orígenes e seus seguidores foram condenados outra vez [n].

A Controvérsia dos Três Capítulos

X. Essa controvérsia produziu outra, que durou muito mais, sendo tratada com níveis 
ainda maiores de animosidade e violência, e a questão sobre a qual tratava era de 
muito  menor  valor  e  importância.  O  imperador  Justiniano  estava  fortemente 
propenso a extirpar o violento ramo do monofisismo que se distinguia pelo nome de 
acéfalos e se aconselhou quanto a essa questão com Teodoro, o bispo de Cesareia, 
que era um monofisista e, ao mesmo tempo, extremamente ligado à doutrina de 
Orígenes. O astuto prelado considerou essa como uma oportunidade favorável de 
obter  tranquilidade  para  os  seguidores  de  Orígenes  ao  estimular  uma  nova 
controvérsia  e  também de  lançar  uma reprovação  ao  concílio  de  Calcedônia;  e 
dando um golpe mortal aos nestorianos e sua causa. Dessa forma, a fim de efetivar 
esses  três  importantes  propósitos,  persuadiu  o  imperador  de  que  os  acéfalos 
retornariam ao seio da igreja sob as seguintes razoáveis e fáceis condições; a saber, 

“Que  as  passagens  nas  atas  do  concílio  de  Calcedônia nas  quais  Teodoro  de 



Mopsuéstia, Teodoreto de Ciro e Iba de Edessa tenham sido declarados ortodoxos 
sejam  apagadas  e  que  as  criações  desses  prelados  que  são  conhecidas  pela 
designação de os três capítulos [o], bem como outros escritos seus que revelaram 
uma manifesta propensão para o erro nestoriano, sejam condenados e proibidos.”

O imperador deu ouvidos favoráveis aos conselhos desse prelado e, por um edito 
publicado  em  544  d.C.  ordenou  que  os  três  capítulos fossem  condenados  e 
eliminados, sem prejuízo, porém, à autoridade do concílio de  Calcedônia [p]. Esse 
edito  sofreu  oposição  apaixonada  dos  bispos  africanos  e  ocidentais  e 
particularmente  de  Vigílio,  o  pontífice  romano,  que  o  consideraram  altamente 
injurioso  para  com a  agora  mencionada  autoridade  do  concílio,  mas  também à 
memória daqueles homens santos que ele cobriu com reprovação [q]. Depois disso, 
Justiniano mandou que Vigílio zarpasse imediatamente para  Constantinopla,  pois, 
tendo-o em seu poder, poderia coagi-lo mais facilmente a concordar com o edito e 
rejeitar os três capítulos; e essa metodologia foi seguida de sucesso, pois o pontífice 
cedeu. Por outro lado, os bispos da África e da Ilíria obrigaram Vigílio a revogar seus 
judicatum,  pelo  qual,  num  concílio  de  setenta  bispos,  ele  condenara  os  três 
capítulos;  em obediência ao imperador.  Já que eles se separaram da comunhão 
desse papa e se recusaram a reconhecê-lo como um de seus confrades; e não 
apenas  isso:  trataram-no  como  um  apóstata  até  que  ele  aprovasse  o  que  fora 
obrigado a condenar. O efeito dessa retratação redobrou o zelo e a violência de 
Justiniano que, por um segundo edito publicado em 551 d.C., condenou novamente 
os três capítulos. 

O Concílio Ecumênico

XI. Após muitas intrigas, agitações e dissensões que foram geradas por essa frívola 
controvérsia,  pensou-se  ser  adequado  submetê-la  à  decisão  final  de  uma 
assembleia universal da igreja. Assim, essa assembleia foi convocada por Justiniano 
a se reunir em  Constantinopla, 553 d.C., e é considerada como o  quinto concílio  
ecumênico ou geral. O imperador teve sua vitória aqui; pois, além das doutrinas de 
Orígenes [r], os três capítulos - a condenação à qual ele tinha unicamente em vista – 
foram, pelos bispos do oriente (já que havia muito poucos ocidentais presentes no 
concílio),  declarados  heréticos  e  perniciosos.  Vigílio,  que  estava  agora  em 
Constantinopla, recusou sua anuência aos decretos desse concílio; razão pela qual, 
após ter recebido várias afrontas, foi enviado ao exílio, de onde não permitido voltar 
antes que tivesse aceitado as decisões dessa assembleia [s]; e, mudando seu juízo 
pela  quarta  vez,  declarara  que  as  opiniões  contidas  nos  três  capítulos eram 
blasfêmias  execráveis.  Seu  sucessor,  Pelágio,  e  todos  os  pontífices  que  se 
reclinaram no assento papal desde então, aderiram aos decretos do concílio; mas 
nem  a  autoridade  deles,  nem  a  do  imperador  puderam  persuadir  os  bispos 
ocidentais  a  seguir  seu  exemplo  nesse  respeito.  Pelo  contrário,  muitos  deles 
levaram as pendengas tão longe ao ponto de se separar da comunhão do papa por 
conta  disso;  e  as  divisões  que  surgiram  daí  por  diante  na  igreja  foram  muito 
violentas  para  admitir  uma  reconciliação  rápida  ou  fácil,  e  pôde  apenas  ser 
remediada no longo prazo [t].

Notas do autor

[i]  Cirilo,  Citópolis,  in  Vita  Sabae,  que  é  encontrado  em  Cotelério,  Monumenta 
Ecclesiae Graecae, p. 370. Hen. Noris, Dissertat. de Synodo Quinta, cap i.ii. p. 554. 
tom. i. opp.

[k] Esse edito está publicado em Hardiun, Concilia, tom. iii. p. 243.

[l] Esse edito foi lançado por solicitação de Pelágio, que era o legado de Vigílio na 



corte  de  Constantinopla  tendo  em  vista  prejudicar  os  acéfalos,  que  eram 
admiradores  de  Orígenes,  e  particularmente  para  importunar  Teodoro,  de  cujo 
crédito junto ao imperador Pelágio ficou extremamente invejoso. Foi  para retaliar 
essa afronta e atingir os propósitos mencionados na seção seguinte que Teodoro 
erigiu  a  controvérsia  acerca  dos  três  capítulos,  que  produziu  tão  controvérsia 
arrastada, cruel e fatal na igreja. Vide Basnage Histoire de l'Eglise, livr. x. ch. vi. p. 
520.

[m] Para uma explicação do que se entendia por  três capítulos,  vide nota [o]  da 
décima seção.

[n] Vide Harduini Concilia, tom. iii, p.283. Evagrius [Scholasticus] , Hist. Eccl. libr. ivi, 
cap. xxxviii. Basnage,  Hist. de l'Eglise, livr. x, chap vi. p. 517, etc. Pet. Dan.  Huetii 
Origeniana,  lib.  ii.  224.  Doucin's  Singular.  Diss. que  está  anexa  a  sua  História 
Origeniana, p. 345.

[o] Os itens que foram assinalados pela designação de  três capítulos eram, 1. Os 
escritos de Teodoro de Mopsuéstia. Os livros que Teodoreto de Ciro escreveu contra 
os doze Anátemas que Cirilo publicara contra os nestorianos. 3. A carta de Iba de 
Edessa escrita a certo Mari, o persa, acerca do concílio de Éfeso e sua condenação 
a Nestório. Esses escritos eram tidos como favoráveis à doutrina nestoriana e, de 
fato,  tal  era  a  sua  tendência.  Deve-se,  contudo,  observar  que  Teodoro  de 
Mopsuéstia viveu antes da época de Nestório e morreu não somente na comunhão, 
mas também em altíssima reputação por sua santidade. Nem foram os escritos dos 
outros dois condenados ou censurados pelo concílio de  Calcedônia;  não apenas 
isso: a fé de Teodoreto e Iba foi declarada inteiramente ortodoxa. As decisões do 
concílio de Constantinopla, em oposição a essa, mostra que os concílios, bem como 
os sábios, divergem.

[p] Vide Harduini  Concilia,  tom. iii.  p.  287.  Evagrius,  Hist.  Eccelisast.  lib.  iv.  cap.  
xxxviii. p. 412.

[q] Hen, Noris,  De Synodo quinta, cap. x. p. 579. tom. i. opp. Basnage, Histoire de 
l'Eglise, tom. i. livr. x. cap. vi. p. 523.

[r] Não encontramos nas atas do concílio nada que condene a doutrina de Orígenes. 
Entretanto, geralmente se imagina que essas doutrinas foram condenadas por essa 
assembleia; e o que deu origem a essa idéia foi provavelmente os quinze cânones 
gregos ainda existentes, nos quais os principais erros de Orígenes são condenados 
e  que  se  intitulam  “Os  cânones  dos  160  padres  reunidos  no  concílio  de 
Constantinopla”.  Os  princípios  de  Orígenes  tidos  por  mais  ofensivos  eram  os 
seguintes: 1. Que, na Trindade, o  Pai  é maior que o  Filho, e o  Filho maior que o 
Espírito Santo. 2. A pré-existência das almas, que Orígenes considerava enviadas 
para dentro de corpos mortais  para a punição de pecados cometidos em algum 
estado prévio de existência. 3. Que a  alma de Cristo foi unida ao  verbo antes da 
encarnação. 4. Que o Sol, a Lua, a estrelas, etc. são animados e dotados de almas 
racionais.  5.  Que  após  a  ressurreição  todos  os  corpos  terão  uma  forma 
arredondada. 6. Que os tormentos dos condenados terão um fim; e que assim com 
Cristo  fora  crucificado  neste  mundo  para  salvar  a  humanidade,  ele  tem  de  ser 
crucificado no próximo para salvar os demônios.

[s] Vide Pet. de Marca, Dissert. de decreto Vigilii pro confirmatione Synodi V. que é 
encontrada  entre  as  Dissertações anexas  a  sua  erudita  obra,  De  concordia 
sacerdotii et imperii.

[t] O melhor relato dessa questão pode ser encontrado em Noris, De synodo quinta  



oecumenica,  embora  mesmo  esse  excelente  autor  não  possa  ser  vindicado  da 
imputação  de  certo  grau  de  parcialidade.  Ver  também  Christ.  Lupus,  Not.  ad 
concilium quintum, em seu Ad concilia Adnotat.

Nota do portal:

(*) Aqui deve ter ocorrido um erro tipográfico, pois logo adiante Mosheim dá o ano 
correto para o V Concílio. 

Johann Lorenz von Mosheim (John Lawrence Mosheim nas edições inglesas) foi um 
erudito  e  ministro  protestante  alemão,  nascido  em  Lubeck  (1694)  e  falecido  em 
Göttingen  (1755),  onde  foi  chanceler  da  universidade  local.  Sendo  assim,  sua 
descrição da segunda crise origenista e da questão dos Três Capítulos tem mais de 
250  anos  e  antecedem  o  frenesi  espiritualista  vitoriano  em  cerca  de  100  anos. 
Portanto, muitos dos teósofos, místicos e espíritas de outrora já poderiam contar com 
uma  reconstituição  dos  fatos  bem  próxima  da  atualmente  aceita  nos  meios 
acadêmicos,  como veremos mais  adiante.  Vale  notar  que  esse  autor  setecentista 
segue a postura de outro – Gibbon (93) – em fornecer generosas notas de rodapé 
para fontes primárias e secundárias.

J.B. Bury – History of the Later Roman Empire, vol. II, cap. XXII

6. As Heresias Origenistas na Palestina

p. 380|  Teodósio, o patriarca monofisista de Alexandria, que fora tirado de sua sé 
em 536 d.C., foi sucedido por Paulo, um monge de Tabena, que foi ordenado por 
Mena e seguiu para o Egito com plenos poderes para limpar as sés do patriarca de 
bispos heréticos. Ródão, o prefeito augustal, recebeu instruções para auxiliá-lo em 
todas as medidas que julgasse adequadas tomar (3). A submissão parece ter sido 
generalizada; o tratamento de Teodósio, que não tinha sido popular, provocou pouco 
ressentimento.  Mas certo  diácono,  chamado Psoio,  encabeçou uma oposição ao 
novo patriarca,  sendo pedido do mesmo preso por  Ródão e morreu sob tortura. 
Teodora ficou furiosa e insistiu numa investigação; Libério, o senador romano que 
tivera altos cargos na Itália sob os reis ostrogodos e viera a Constantinopla como 
embaixador de Teodato (4), foi indicado para sucessor de Ródão e uma comissão 
clerical, incluindo p. 381| o núncio Pelágio, foi enviada com ele para Alexandria para 
se pronunciar sobre a conduta de Paulo. Os clérigos seguiram para Gaza, onde 
formaram um sínodo (perto da Páscoa, 542 d.C.) (1), presidido por Pelágio, e Paulo 
foi  considerado culpado pela morte de Psoio e deposto.  Ródão,  que fugira  para 
Constantinopla,  foi  decapitado,  embora  se  diga  que  ele  portava  treze  cartas  do 
imperador autorizando tudo o que fizera (2).

Pelágio voltou de Gaza através da Palestina, onde concordou com alguns monges 
em induzir Justiniano a condenar as opiniões de Orígenes, que estavam infectando 
os mosteiros da Palestina.

O renascer da doutrina origenista no sexto século estava intimamente relacionado 
com um movimento místico que parece ter se originado na Síria oriental e ameaçava 
contaminar a teologia cristã com especulações de pronunciada tendência origenista. 
O mestre que era o principal responsável por propagar um cristianismo panteísta, 
sedutor a muitos intelectos, foi Estevão Bar-Sudaili, de Edessa, que em razão de 



suas opiniões arrojadas foi obrigado a deixar Edessa e se mudar para a Palestina 
(3). Ele parece ter sido o autor de um livro que fingia ter sido escrito por Hierotheus, 
um ateniense  que  era  alegado  ter  sido  seguidor  de  S.  Paulo  e  ter  ensinado  a 
Dionísio o Areopagita (4). Se for assim, Estevão foi  o pai espiritual dos famosos 
tratados místicos que, alegando serem obras de Dionísio, foram ofertados ao mundo 
no  começo  do  século  sexto.  O  autor  desses  fabricos  enfatiza  sua  dívida  com 
"Hierotheus",  mas  ele  também  foi  profundamente  influenciado  pelos  escritos  de 
Proclo, o filósofo neoplatônico, embora essa fosse um influência que naturalmente p. 
382| não poderia reconhecer (1). O médico erudito Sérgio de Resaina traduziu esses 
tratados místicos para o siríaco e vale ressaltar que Sérgio é descrito como sendo 
versado nos ensinos de Orígenes (2).

Estevão bar-Sudaili, passando os últimos anos de sua vida num mosteiro próximo a 
Jerusalém,  parecer  ter  provocado,  através  de  seu  ensinamento,  o  retorno  das 
especulações de Orígenes, que viriam a ser por meio século a ardente questão nos 
mosteiros da Palestina. O mais hábil do partido origenista e seu espírito norteador foi 
um  monge  chamado  Nono.  Não  é  provável  que  ele  fosse  tão  longe  em  suas 
especulações  quanto  o  próprio  Estevão,  cujas  opiniões  são  rapidamente 
sumarizadas no tratado de "Hierotheus" nas seguintes palavras:

"Toda a natureza se confundirá com o Pai; nada perecerá, mas tudo retornará, será  
santificado, unido e mesclado. Assim Deus será tudo em todos. Mesmo o inferno 
passará e os condenados retornarão. Todas as classes e distinções cessarão. Deus 
passará, e Cristo deixará de ser, e o Espírito não será mais chamado de espírito. 
Apenas a Essência permanecerá" (3).

Orígenes  não  poderia  ter  endossado  tal  doutrina,  mais  é  fácil  de  entender  que 
qualquer um que possua essas ideias acharia seus escritos mais similares que os de 
qualquer outro teólogo cristão. Havia uma base comum especialmente na rejeição 
da danação eterna (4). Entre outras opiniões heterodoxas que os monges palestinos 
derivaram de Orígenes estão a persistência da alma, a criação do mundo não por 
uma Trindade mas por Nous [Mente] criativa, a similaridade de Cristo aos homens 
em força e substância, as doutrinas de que na ressurreição nossos corpos serão de 
forma circular, que no fim a matéria desaparecerá completamente e o reino de Cristo 
terá um término. (5)

p. 383| Após a morte de S. Saba (5 de dezembro de 532 d.C.), o número e influência 
dos origenistas aumentou nos mosteiros da Palestina. Dois dos mais destacados, 
Teodoro Ascidas e Domiciano (1), visitaram a capital em 536 d.C. para comparecer 
ao sínodo que condenou os monofisistas e, caindo nas graças do imperador, foram 
indicados para ocupar as sés de Ancira (Domiciano) e de Cesareia na Capadócia 
(Teodoro). Tanto Pelágio quanto o patriarca Mena estavam ansiosos para quebrar a 
influência que Teodoro Ascidas, um homem de considerável astúcia e não muito 
escrupuloso,  exercia  sobre  Justiniano,  e  prontamente  abraçaram  a  causa  dos 
monges que queriam purgar a Palestina da heresia. Efrém, o patriarca de Antioquia,  
promoveu um concílio no verão de 542 d.C. para condenar as doutrina de Orígenes, 
mas os heréticos estavam tão poderosos que induziram o patriarca de Jerusalém a 
remover o nome de Efrém dos dísticos. 

Pelágio e Mena convenceram Justiniano que era imperioso tomar providências e em 
543 d.C. o imperador lançou um edito condenando dez opiniões de Orígenes (2).  
Mena o assinou, e o Papa e os outros patriarcas, inclusive Pedro de Jerusalém, 
também subscreveram (3). Teodoro Ascidas ficou numa situação difícil. Recusar-se 
a aceitar o edito lhe custaria seu bispado e sua influência na corte. Sacrificou suas 
opiniões e colocou sua assinatura (4), mas teve sua desforra ao provocar uma nova 
questão teológica que ocuparia o palco da política imperial por mais de dez anos (5).



Notas do autor:

p. 380

(3) Procópio, H.A [Historia Arcana]. 27. sqq.: e Liberato, Brev 22, 23 são as fontes.

(4) Vide acima, p. 164.

p. 381

(1)  Vide  Mansi  [Sacrorum  Conciliorum  nova  et  amplissima  collectio],  viii,  1164. 
Efrém, patriarca de Antioquia, compareceu. Para a data, vide [Franz] Diekamp, Die 
origenistichen Streitigkeiten, 41 sqq.

(2) Procópio, ib. 15 e 18. Provavelmente as cartas de Justiniano apenas instruíam o 
prefeito a obedecer a Paulo em tudo, embora Procópio pareça desejar sugerir que 
elas  autorizavam  tal  ato  em  particular.  Arsênio,  um  samaritano  convertido,  que 
cooperara com Paulo, foi enforcado por Libério a pedido de Teodora, ib. 19.

(3) A carta de Jacó de Sarug (falecido em 521) [uma latinização do Mar Ya’qub do 
capítulo IV] ao próprio Estevão e outra de Filoxeno (Xenaias) – o bispo monofisista 
de Mabug (485 – 518) a dois sacerdotes de Edessa são as únicas fontes para o 
pouco que sabemos de Estevão. Elas serão encontradas com uma tradução inglesa 
em L.A. Frothingham,  op.cit.  91  sqq [é o mesmo Frothingham usado no cap. IV e 
disponível na bibliografia]

(4)  Um  resumo  da  obra  (remanescente  em  um  manuscrito  siríaco  do  British 
Museum) é dado por Frothingham, op. cit. 91 sqq.

p. 382

(1)  Vide  Hugo  Koch,  Pseudo-Dionisius  Areopagita  in  seinen  Beziehungen  zum  
Neuplatonismus  und  Mysterienwesen,  1900.  As  obras  de  Pseudo-Dionísio  (das 
quais as principais são chamadas Da Hierarquia Celeste; Da Hierarquia Eclesiástica; 
Dos Nomes Divinos;  Da Teologia Mística) serão encontradas em P. G. [Patrologia 
Graeca]  3  e  4.  Essas  obras  foram  mencionadas  numa  conferência  com  os 
monofisistas severianos em 531,  quando Hipácio,  bispo de Éfeso, assinalou que 
elas poderiam não ser genuínas (Mansi, viii, 821). Mas elas logo tiveram aceitação 
geral na Igreja Oriental. No século nono, Miguel II enviou uma cópia ao Imperador 
[do Sacro Império] Luís, o Piedoso,e pouco depois elas foram traduzidas para o latim 
por João Erígena. A forte influência que elas exerceram sobre Tomás de Aquino é 
bem conhecida.

(2) Zach. Myt. [Zacharias de Mitilene, Crônica] ix. 19.

(3) Frothingham, op. cit. P. 99.

(4) Esta opinião foi tratada impiedosamente na carta de Filoxeno mencionada acima, 
p. 381, n. 3.

(5) Vide as denúncias de Justiniano e da assembleia de bispos de 553 (abaixo, p.  
389, n. 2).

p. 383

(1) Teodoro foi  um diácono do Nova Laura, Domiciano foi  abade do mosteiro de 



Martírio. Mansi, viii, 910, 911; Cirilo, Vita Sabae (a principal fonte para o movimento 
origenista na Palestina), p. 518.

(2) O texto será encontrado em Mansi ix. 488 sqq.; e P.G. lxxxvi. 945 sqq. 

(3) Liberato 22. Cassiodoro,  De inst. div. Litt.  c. 1 (P.L. [Patrologia Latina] lxx.  P. 
1111).

(4) Domiciano de Ancira também assinou, mas depois se retratou.

(5)  Após  a  morte  de  Nono  em  547,  um  cisma  surgiu  entre  os  origenistas.  Os 
isochristas do Nova Laura,  que defendiam que na  αποκαταστασις,  ou restituição 
após a ressurreição geral, os homens estarão unidos com Deus como Cristo está,  
opunham-se aos protoktistas ou tetraditas (da Laura de Firmino),  cujos nomes e 
concepções são obscuros. Vide Diekamp, op. cit. 60 sqq.

John Bagnell Bury (1861 – 1927) foi um historiador irlandês que iniciou sua carreira no 
Trinity College, de Dublin, para posteriormente se eleito professor de história moderna 
na  Universidade  de  Cambrige  (1902)  e  recebeu  honrarias  das  universidades  de 
Oxford,  Edimburgo,  Glasgow,  entre  outras.  Sua  famosa  obra  História  do  Império  
Romano Tardio teve sua primeira versão em 1889 e, após longo processo de revisão 
e ampliação, ganhou uma edição definitiva em 1923. Tal obra colocou Bury ao lado de 
Charles Diehl entre os grandes bizantinólogos da virada dos séculos XIX/XX. Ele pôde 
contar com materiais ainda inéditos à época de Mosheim, embora a maior parte das 
descobertas do século XX ainda estivesse por vir.  Mesmo assim, seu livro resistiu 
bem à prova do tempo, sendo ainda importante revisão ao clássico de Gibbon e não 
carrega uma depressiva visão do herdeiro de Roma.

Catholic Encyclopedia – Origen and Origenism

A Segunda Crise Origenista

Em 514, algumas doutrinas de um caráter muito peculiar já tinham se espalhado 
entre os monges de Jerusalém e suas adjacências. É possível que as sementes da 
disputa  tenham sido  plantadas  por  Estevão  Bar-Sudaili,  um impertinente  monge 
expulso  de  Edessa,  que  juntou  algumas  opiniões  nitidamente  panteístas  a  um 
origenismo de seu próprio estilo. Conspirações e intrigas continuaram por cerca de 
trinta anos, sendo os monges suspeitos de origenismo, por sua vez, expulsos de 
seus mosteiros, então readmitidos, apenas para serem enxotados de novo. Seus 
líderes e protetores eram Nono, que até sua morte em 547 manteve o partido unido, 
Teodoro  Ascidas  e  Domiciano,  que  ganharam  o  favor  do  imperador  e  foram 
nomeados  bispos,  um  da  Sé  de  Ancira  na  Galácia,  o  outro  a  de  Cesareia  na 
Capadócia, embora continuassem a residir na corte (537). Nessas circunstâncias, 
um relatório contra o Origenismo foi  enviado ao imperador,  por quem e em qual 
ocasião  não  se  sabe,  pois  os  dois  registros  que  chegaram  até  nós  estão  em 
discrepância (Cirilo  de  Citópolis,  “Vita  Sabae”;  e  Liberato,  “Breviarium”,  xxiii).  De 
qualquer  modo,  o  imperador  então  escreveu  seu  “Líber  adversus  Origenem”, 
contendo vinte e quatro textos censuráveis extraídos de “De Principiis”, além de uma 
exposé de razões para condená-lo [o livro]. Justiniano mandou de Mena reunisse os 
bispos presentes em Constantinopla e fizesse-os assinar esses anátemas. Esse foi 
o sínodo local (synodos endemousa) de 543. Uma cópia do edito imperial foi enviada 



aos outros patriarcas, inclusive o Papa Vigílio, e todos deram adesão a ele. No caso 
de Vigílio, em especial, temos o testemunho de Liberato (Breviar., xiii) e Cassiodoro 
(Institutiones I).

Esperava-se que Domiciano e Teodoro Ascidas,  por  sua recusa em condenar o 
origenismo, cairiam em desgraça na Corte,  mas eles assinaram o que quer  que 
fossem  solicitados  para  assinar  e  permaneceram  mais  poderosos  que  nunca. 
Ascidas  até  teve  sua  desforra  ao  persuadir  o  imperador  para  que  Teodoro  de 
Mopsuéstia, que era considerado o inimigo jurado de Orígenes, fosse condenado 
(Liberato, “Breviar.”,  xxiv,  Facundo de Hermiano, “Defensio trium capitul.”, I,  ii; 
Evágrio “Histi.”, IV,  xxxviii). O novo edito de Justiniano, que não chegou até nós, 
resultou  na  convocação  do  quinto  concílio  ecumênico,  no  qual  Teodoro  de 
Mopsuéstia, Iba e Teodoreto foram condenados (553).

É, acabo de trazer uma fonte declaradamente religiosa. E daí?! Você por acaso leu 
todas as fontes primárias que ela traz para verificar se foi feito um desonesto uso 
delas ou conhece algum cronista antigo que possa mudar radicalmente a visão dos 
fatos e tenha sido omitido? Bem, eu li e vejo que ela respeitou bem as fontes que 
trouxe e outros autores – protestantes e laicos – não inovaram. Apenas espiritualistas 
trazem uma opinião distinta quanto à segunda crise, porém não conseguem prová-la 
com testemunhos oculares... fazer o quê? Mas não fique irritado, pois esse artigo da 
enciclopédia católica também é usado por espiritualistas, especialmente os parágrafos 
que seguem os expostos logo acima, pois trazem os argumentos do historiador Franz 
Diekamp em defesa de uma não condenação de Orígenes pelo Concílio. Pode ler  
Elizabeth Prophet (94) ou Head & Cranston (95) e comprovar. J. R. Chaves também 
usa Enciclopédia (96), ou melhor, cita-a por meio de nota de rodapé a partir de outro 
livro (97). Não é exatamente no artigo posto acima (não diz qual é, dando em vez 
disso, o volume e a página), mas em alguma envolvendo Agostinho de Hipona e sua 
“suposta” crença em reencarnação. 

É  engraçado  ver  autores  espiritualistas  usando,  ainda  que  indiretamente,  a 
Enciclopédia quando ela aparenta ser útil e passando por cima dela quando poderia 
ser crucial. Infelizmente, uma postura muito comum encontrada por debates afora é a 
seguinte: se um antagonista discorda de nós ele é meramente tendencioso para sua 
fé; por outro lado, caso haja algum tópico que a opinião dele nos seja útil, dirão “Tá 
vendo! Até ele(a) admite isso!” E olha que Enciclopédia está aí  on-line, disponível a 
qualquer um. Será que os articulistas não a leem por desconhecimento? Não sabem 
inglês (e nem pedem ajuda)? Têm medo do que possam encontrar? Têm medo do 
que encontraram?

Para  não  dizerem  que  sou  injusto,  trago  um  representante  do  pessoal  mais 
transcendental.

Geddes MacGregor – Reincarnation in Christianity,  cap.  V (The Theosophical 
Publishing House)

Antes  que  o  concílio  fosse  convocado,  um  amargo  conflito  ocorrera  entre  o 
imperador Justiniano e o Papa Vigílio. Não há dúvida que Vigílio esteve sob pressão 
política e parece claro que os oponentes do origenismo manipularam Justiniano, 
voltando  suas  tendências  despóticas  para  o  favorecimento  político  deles.  De 
qualquer forma, as ações políticas de Vigílio são difíceis de seguir: ele vacila, muda 

http://www.newadvent.org/cathen/11306b.htm


suas  próprias  opiniões  para  outras  contrárias;  embora  sempre  mostre  grande 
coragem. Além disso,  o nome de Orígenes era quase sempre usado por  muitos 
como uma capa para promover um misticismo panteísta que estava em voga em 
alguns dos centros monásticos na Palestina. Acima de tudo, a controvérsia quanto 
ao  origenismo  estava  acoplada  um  panorama  mais  amplo  de  controvérsia 
envolvendo  outras  questões  como  o  monofisismo  e  nestorianismo,  assim 
complicando ainda mais os problemas. A disputa de que estamos falando aqui foi 
apenas parte, provavelmente não uma parte visivelmente importante, de um cisma 
muito profundo e iminente entre o Oriente e o Ocidente que, apesar de a ruptura não 
se tornar definitiva e formal até 1054, já tumultuava toda a Igreja Cristã.

De fora do labirinto de pressão política, intriga eclesiástica e acrimônia teológica, 
não podemos almejar  determinar  todos os fatos relevantes;  mas algumas coisas 
realmente emergem das quais ao menos algumas hesitantes conclusões podem ser 
tiradas.  Os  monges  anacoretas  do  Nova  Laura,  próximo  a  Jerusalém,  que  se 
separaram do mosteiro da Grande Laura, vinham sendo partidários especialmente 
fortes do origenismo; mas outros também defendiam opiniões origenistas. Como já 
sugeri  no  parágrafo  anterior,  o  rótulo  origenista  foi  provavelmente  usado  para 
encobrir  noções que não foram de forma alguma ensinadas por Orígenes e que 
podem  ter  estado  tão  longe  do  ensino  de  Orígenes  quanto  estavam  as  do 
neoplatonismo dos ensinos de Platão.  Seja  como for,  o  oponentes  de Orígenes 
conseguiram que o imperador escrevesse uma carta ao patriarca de Constantinopla 
declarando  Orígenes  como  um  dos  heréticos  perniciosos.  Sob  o  comando  de 
Justiniano, um sínodo foi convocado em Constantinopla em 543 d.C. e foi lançado 
um edito, que apresentou uma lista de erros atribuídos a Orígenes esse propôs a 
refutá-los. Esse edito, que deveria promover a paz entre o Oriente e o Ocidente, 
dividiu-os ainda mais. De início, o Papa Vigílio se opôs ao edito imperial e rompeu a 
comunhão  com  o  patriarca  de  Constantinopla.  Então  quando  chegou  a 
Constantinopla, inverteu sua própria opinião e, enquanto tomava o cuidado de não 
conceder  que  o  imperador  tivesse  qualquer  autoridade  em questões  teológicas, 
lançou um documento condenando os escritos que tinham sido anatematizados no 
edito  imperial.  Esse documento foi  muito  criticado por  bispos na Gália,  norte  da 
África e quaisquer outros lugares, e Vigílio o revogou em 550 d.C..

As  questões  abarcadas  nessas  complicadas  ações  foram  tão  amplas  que  é 
virtualmente impossível dizer o que realmente aconteceu à controvérsia origenista 
no curso do conflito mais extenso dentro do qual ela estava envolvida. Enquanto 
isso, os próprios monges origenistas se dividiram em dois grupos: os isocristas e os 
protoctistas.  Os  primeiros  defendiam  que  um  dia  todos  os  seres  humanos  se 
tornariam iguais  a  Cristo,  ao  passo  que  os  últimos  negavam  isso.  A  visão  dos 
isocristas está claramente na direção do tipo de panteísmo que sabemos estar mais 
associado  com  formas  orientais  de  ensino  reencarnacionista  e,  como  vimos  no 
começo do presente estudo, é bem incompatível com a via cristã. Os protoctistas, 
que  se  opunham  aos  isocristas,  acabaram,  de  qualquer  forma,  por  repudiar  a 
doutrina  da  preexistência  da  alma  e  somaram  forças  com  os  opositores  do 
origenismo.

Após muita discussão e manobras, o imperador Justiniano convocou um Concílio de 
toda a Igreja, conhecido como o Segundo Concílio de Constantinopla, que se reuniu 
em 553 d.C.. O propósito mais uma vez era reconciliar o Oriente com o Ocidente, e 
nisso ele particularmente fracassou. Justiniano esperara, com seu edito, conciliar os 
monofisistas (que defendiam que Cristo tinha apenas uma natureza, a divina) por 
mostrar zelo em denunciar seus oponentes, os nestorianos. O monofisismo era uma 
opinião amplamente adotada dentro da Igreja Cristã e, de fato, há várias Igreja hoje 
em dia,  tais  como  a  Cóptica  e  a  Etiópica,  que  permanecem reconhecidamente 
monofisistas. Além disso, embora o monofisismo fosse oficialmente repudiado na 



Igreja Católica, a devoção popular medieval foi imensamente influenciada por ele. 
Justiniano, em seu edito de 545-544 A.D., condenara obras simpáticas a Nestório,  
no que veio a ser conhecido como “Os Três Capítulos” (ta tria kephalaia).  Essas 
obras não tinham nada a ver com Orígenes afinal e foi  principalmente em razão 
delas que o Quinto Concílio Ecumênico foi feito. O grau, se houve algum, em que o 
origenismo  foi  realmente  condenado  é,  para  se  dizer  o  mínimo,  questionável.  
Justiniano estava de fato engajado numa tentativa de atacar as posições teológicas 
da Escola de Antioquia, que era oposta a da Escola de Alexandria, da qual Orígenes 
é o mais brilhante representante. Não só Justiniano foi visivelmente mal sucedido 
nessa empreitada; ele conseguiu avivar antigas controvérsias que poderiam ter se 
extinguido se não fosse por sua intromissão. 

O  Concílio  Ecumênico  reuniu-se  em  5  de  maio  de  553,  sob  a  presidência  do 
patriarca de Constantinopla; mas o imperador controlou as sessões. Os preparativos 
manipulados contra o Ocidente. Dos 165 bispos que assinaram as atas do Concílio 
ao final do encontro e 2 de junho, não mais que seis poderiam ser do Ocidente. Em 
protesto contra essa e outras irregularidades, o papa recusou-se a comparecer. Até 
onde nossa presente indagação abarca, os verdadeiros decretos do Concílio não 
estão  claros.  Os  Três  Capítulos  foram  anatematizados;  mas,  como  vimos,  não 
tinham  nada  diretamente  relacionado  a  Orígenes.  Dos  quatorze  anátemas 
enunciados pelo Concílio, o nome de Orígenes é mencionado em um, em meio a 
uma lista de heréticos; mas existe certa evidência que crença de que isso seja uma 
interpolação.  Vigílio,  com  o  passar  do  tempo,  aceitou  o  Concílio;  ma  o  que 
precisamente  sua  aceitação  significa  em  relação  à  nossa  questão  não  está 
totalmente  claro.  Mesmo  com  sua  aceitação,  porém,  o  Concílio  não  foi 
imediatamente  reconhecido no  Ocidente  como um concílio  ecumênico  da Igreja. 
Algumas dioceses, inclusive a de Milão, até mesmo romperam a comunhão com 
Roma  até  o  fim  do  sexto  século.  Seria  difícil  imaginar  um  resultado  mais 
inconclusivo,  mesmo  se  pudéssemos  ter  certeza,  já  que  não  temos  quanto  ao 
origenismo, sobre o que era a inconclusibilidade.

Uma hora eu teria de encontrar algum, digamos, esotérico da segunda metade do 
século  XX,  que  apresentasse  algo  com  fundamentação  histórica,  até  por  pura  e 
simples exaustão de tentativas. Uma coisa você deve ter notado (espero) quando leu 
o texto desse autor: ele funde o edito de 543 que condenou o origenismo com aquele 
contra os Três Capítulos (544), gerando uma certa confusão em sua própria narrativa.  
Ele  não  deixa  de  ser  um pequeno exemplo  de como a informação começa a se 
deteriorar à medida que é passada de uma mão a outra. 

Bem, eu já havia usado MacGregor – professor emérito de filosofia na University of 
South California (i.e., não era historiador) - como exemplo de alguém que usa textos 
pinçados da patrística, mas justiça lhe seja feita: ele ao menos dá uma referência 
direta para que verifiquemos. Ele se expôs ao risco de ser refutado. Outro aspecto 
notável  de  MacGregor  é  que  ele  é  uma  exceção  à  regra  existente  em  autores 
espiritualistas de tratar seu reencarnacionismo como sendo à moda ocidental: várias 
vidas no mundo tal como conhecemos:

Idem, cap. V

Então  o  que  podemos  concluir  quanto  a  essa  provocante  questão?  [Orígenes 
advogava  ou  não  a  reencarnação?].  Estou  convencido  que  ele  ensinou 
reencarnacionismo  de  alguma  forma.  Sem dúvida  aqui  [De Principiis],  como em 
qualquer  outra  parte,  escolheu  distinguir  entre  a  opinião  eclesiástica  e  as  suas 
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próprias, o que com certeza qualquer pensador original inevitavelmente faria. Isso 
explicaria sua capacidade para escrever, e o fez como vimos, sobre “a falsa doutrina 
da transmigração de almas para dentro de corpos” (15). Tal condenação foi sem 
dúvida algo como a da Igreja Anglicana contra “a doutrina romana do Purgatório”  
(17), onde essa Igreja não se inibiu nem um pouco em desenvolver, como veremos 
mais tarde, uma interpretação alternativa por conta própria. Como denunciou apenas 
“a doutrina romana do Purgatório”, não a ideia de purgatório em si mesma, então o 
fato de que Orígenes pôde escrever sobre “a falsa doutrina da transmigração de 
almas para dentro de corpos” não impossibilitaria seu ensinamento de uma forma 
alternativa própria.

A chave pode ser encontrada em sua teoria de éons. Segundo essa teoria, a gradual  
progressão  rumo  à  restauração  final  de  todas  as  coisas  leva  um  tempo 
enormemente longo, uma série incalculavelmente longa de eras mundiais ou éons. 
Orígenes  parece  estar  livre  para  propor  uma doutrina  muito  similar  a  do  carma 
indiano  (18)  junto  a  uma  doutrina  de  Providência,  enquanto  nega  que  esteja 
realmente ensinando reencarnação. Visto que, segundo Orígenes, cada alma fica 
encarnada apenas uma vez em cada éon e ele entendia reencarnacionismo como 
múltiplas encarnações dentro de um única era (19). Então podemos conjecturar que 
junto às passagens aparentemente antirreencarnacionistas sobreviventes à censura 
informal de seus amigos, houve, no texto grego original, outras que hoje seriam em 
geral classificadas como não menos reencarnacionistas do que são o Upanishads e 
o  Bhagavad Gita  (20).  Pode-se razoavelmente  suspeitar  que seus ensinamentos 
reencarnacionistas fossem perdidos nas escaramuças eclesiásticas, no curso das 
quais o Origenismo se tornou um útil cesto no qual se atiravam todas as opiniões 
que  se  detestasse.  Ninguém  habituado  ao  estúpido  partidarismo  das  disputas 
eclesiásticas veria essa ideia de algum modo implausível.

Notas do autor

(16) Comentário sobre Mateus XIV, 10.20. (*)

(17) Book of Common Prayer, “Articles of Religion”, Article XXII.

(18) De Principiis, I, 8; III, 1, 21 s., III, 3, 5.

(19) Para a teoria de Orígenes dos éons, vide De Oratione, XXVII, 14; Comentário 
sobre Mateus, XI, 3; XII, 36; XIV, 3. (**)

(20) Vide a passagem em  De Principiis, IV, 4,8, como preservada em Jerônimo e 
citada  por  ele  (Ep.  Ad  Avitum,  14)  como evidência  de  que  Orígenes  ensinou  a 
transmigração das almas. (***)

Notas do portal

(*) Como puderam ver, o texto pula direto da nota (15) para a (17). Acontece que 
existem  duas  notas  (15)  e  apenas  mostrei  uma  deles.  É  fácil  constatar  o  erro 
tipográfico.

(**) De Oratione (“Sobre a Oração” ou, em inglês, On Prayer) acaba no capítulo XX. 
Outro erro tipográfico deve ter ocorrido e a referência certa é o capítulo XVII:

Chamar toda a era atual  de hoje é um uso frequente nas Escrituras,  como nas 
passagens: Ele é o pai  dos Moabitas até hoje [cf.  Gn 19:37],  e Ele é o pai  dos 
Amonitas até hoje [cf. Gn 19:38], e esse relato tem sido contado entre os judeus até 
hoje, e nos Salmos, Hoje se ouvirdes Sua voz não endureçais vossos corações [cf.  



Hb 4:7]. Em Josué, isso é expresso muito claramente: Não te desviais do Senhor 
nos  dias  de  hoje  [cf.  Js  22:17].  E  se  hoje  significa  toda  a  era  atual,  ontem  é 
provavelmente a era anterior.  Assim entendi  ser  o significado nos Salmos e em 
Paulo na Epístola aos Hebreus.

(***) No referido trecho, Jerônimo esbraveja que Orígenes ensinou a reencarnação, 
mas, ao citá-lo, exibe que se trata de um sistema de vários éons.:

“Toda colheita de nossos pecados cresce de novo das sementes que permanecem  
na alma e todos os atos desonrosos e indignos são outra vez retratados diante de  
nossas  vistas.  Assim  é  o  fogo  da  consciência  e  os  espinhos  do  remorso  que  
torturam a mente  a medida que ela  relembra na referida  autoindulgência”.  E de 
novo: “mas talvez este grosseiro e terreno corpo deva ser descrito como névoa e  
escuridão; pois  ao fim deste mundo e quando for necessário passar ao outro,  o 
similar à escuridão levará ao similar nascimento físico [ou fisicamente nascido]” (grifo 
meu).

Era natural que MacGregor puxasse a brasa para a própria sardinha com sua tese de 
que “Orígenes fumou, mas não tragou”. Ainda assim, ele, pelo menos aqui, tem mais 
atitude que outros autores – como Prophet (98), por exemplo – que apenas falam en 
passant nessa particularidade do pensamento de Orígenes. E muitos nem sequer isso 
tocam,  tratando  o  origenismo  como  idêntico  a  sua  própria  versão  de 
reencarnacionismo, ignorando seu componente salvacionista e escatológico, ambos 
em comum com a ortodoxia da época. Um último ponto a ressaltar é a conjectura que 
MacGregor faz de o origenismo ter se tornado posteriormente um lugar-comum para 
rotular toda e qualquer dissidência. Apesar de ser especulação, tem muito em comum 
com longo estudo desenvolvido por Elizabeth Ann Clark constante na bibliografia.

J. A. Evans – The Empress Theodora – Partner of Justinian, cap. IX, p. 98-101

A Coerção de Roma

Após a morte do papa Agapeto em 536, o novo patriarca de Constantinopla, Mena, 
convocou  um  sínodo  que  depôs  formalmente  Antimo.  Dois  clérigos  que 
compareceram foram os monges Teodoro Askidas e Domiciano, líderes da facção 
origenista  nos  mosteiros  palestinos.  Mar  Saba  avisara  Justiniano  quanto  aos 
origenistas na Palestina quando visitou Constantinopla em 531, mas agora o santo 
estava  morto  e  o  número  de  origenistas  estava  crescendo.  O  recrudescimento 
origenista do sexto século foi obra de um monge oriundo de Edessa, Estevão bar 
Sudaili; que morreu por volta de 543. O próprio Orígenes viveu no século terceiro.  
Ele foi um prolífico autor e talvez o mais brilhante dos primeiros pensadores cristãos; 
fora nomeado diretor da escola teológica da sé de Alexandria, a dita Didaskaleion, 
antes dos vinte anos. Excomungado em 231-232, refugiou-se em Cesareia Marítima 
na Palestina, onde continuou seu ensino. Quando na metade do século irrompeu a 
perseguição  do  imperador  Décio,  ele  foi  preso,  torturado  e  finalmente  morto, 
provavelmente no ano de 254. Orígenes e o fundador do neoplatonismo, Plotino, 
vieram da mesma matriz intelectual e o novo origenismo de Estevão bar Sudaili era 
um tributo  ao  legado  neoplatônico  de  misticismo  que  já  abrira  seu  caminho  no 
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pensamento para dentro do pensamento cristão.

Estevão bar  Sudaili  encontrou tanta oposição em Edessa que se mudou para a 
Palestina, onde fez prosélitos. Em sua velhice, Mar Saba ficava havia se preocupado 
vez mais com o crescimento do movimento. Mas Justiniano era um teólogo eclético 
e Teodoro Askidas e Domiciano chamaram sua atenção quando participaram do 
sínodo de 536. Ele fez o primeiro bispo de Cesareia na Capadócia e o último, bispo 
de Ancira, atual Ancara (1).

O conflito entre origenistas e antiorigenistas na Palestina estourou em 539 e no ano 
seguinte seis dos mais obstinados antiorigenistas foram expulsos do Grande Laura e 
buscaram  refúgio  junto  a  Efrém,  o  patriarca  de  Antioquia  (*).  O  conflito  se 
encaminhou  para  a  corte  imperial.  O  astuto  núncio  papal,  Pelágio,  já  avaliara 
Justiniano e compreendido o poder de uma pequena bajulação quando ela envolvia 
a  competência  teológica  do  imperador.  Em  543  Justiniano  promulgou  um  edito 
endereçado a Mena, patriarca de Constantinopla, no qual expunha dez anátemas 
contra Orígenes (2). Foi uma tarefa muito satisfatória tanto para Justiniano quanto 
para Pelágio, que a inspirou. O edito, que estava mais para um manifesto que uma 
lei,  exibia a competência teológica de Justiniano e todos os patriarcas assinaram 
sem objeção. Teodora não deu grande atenção; enquanto Justiniano compunha seu 
edito com a ajuda de Pelágio, ela preparava a fundação da igreja Jacobita.

Teodoro  Askidas  e  Domiciano  escaparam  com  bastante  facilidade.  Ambos 
colocaram suas assinaturas no decreto de Justiniano, regendo seus dentes por isso, 
talvez, mas era assim ou perdiam sua influência na corte Pelágio pôde considerar os 
resultados  da  questão  como  uma  vitória  pessoal.  Partiu  para  Roma  com  uma 
considerável fortuna que adquirira em Constantinopla e deixou o campo livre para 
Teodoro Askidas reparar o dano em seu prestígio e planejar sua vingança.

Enquanto isso, em Roma, o Papa Virgílio estava envolvido com seus deveres papais 
dentro  de  sua  própria  sé  e  manteve  um  silêncio  político  até  onde  fossem  os 
interesses  de  Justiniano.  Quanto  menos  relacionamento  com  Constantinopla, 
melhor. Foi só em setembro de 540 que enviou a Justiniano e Mena a profissão de 
fé que os papas costumeiramente enviavam por ocasião de sua elevação. Ele tinha 
a  confiança  de  Belisário  que  indicou  o  irmão  do  papa,  Reparato,  para  prefeito 
pretoriano da Itália  em 538.  No ano seguinte,  quando Milão  caiu  em poder  dos 
Godos, o infeliz prefeito foi capturado, e morto, e sua carne foi dada aos cães. Mas 
Teodoro  Askidas,  com  o  apoio  de  Teodora,  preparou  uma  nova  divergência 
teológica que prenderia Vigílio entre o imperador e o inflexível calcedonianismo de 
Roma.

A querela dos “Três Capítulos” começou com uma sugestão de Teodoro Askidas ao 
imperador. Uma acusação que os monofisistas imputavam aos calcedonianos era 
que eles estavam contaminados com a heresia do nestorianismo, e o que Teodoro 
sugeriu refutaria a acusação. Havia certa razão de ser para isso. Quando o credo 
calcedoniano foi decretado no concílio de Calcedônia em 451, Nestório, por aquela 
época um ancião  em exílio  no  oásis  de  El  Khargeh no Egito,  o  considerou  tão 
próximo da sua própria doutrina que não pôde imaginar nenhuma objeção.

Nestório fora um produto da escola de teologia antioquena que, um século antes de 
Severo  assumir  a  sé,  professara  uma  doutrina  que  atribuía  ênfase  especial  na 
natureza dual de Cristo. Os teólogos fundadores foram Iba de Edessa, Diodoro de 
Tarso e Teodoro de Mopsuéstia. Diodoro foi o primeiro dos três. Era um natural de 
Antioquia que foi estudar em Atenas antes de se tornar monge e deixou o posto de  
abade de um mosteiro para assumir o bispado de Tarso em 378. Ele reforçou tanto a 
perfeita  divindade  e  perfeita  humanidade  de  Cristo.  O  Cristo  foi  meramente  o 



receptáculo dentro do qual o Logos Divino se alojou, e assim a Virgem Maria de à 
luz apenas ao Jesus Cristo humano, não a Deus.  O epíteto adequado para ela, 
segundo Diodoro, era  anthropotokos: “a que deu à luz ao um homem.” O epíteto, 
“Theotokos”, isto é, Mãe de Deus, não valeria.

Teodoro, bispo de Mopsuéstia (ca. 350 – 428), foi um discípulo de Diodoro e, por 
sua vez, o professor de Nestório. Teodoro Askidas tinha um motivo particular para 
infligir uma vingança sobre sua memória, pois ele fora um inimigo do origenismo e 
conseguindo sua anatematização póstuma seria inclusive um ponto contra Pelágio 
(3). Descobrindo que Justiniano já estava se esmerando em um tratado com o qual 
ele esperava arrebanhar alguns monofisistas para o curral, Askidas semeou em sua 
cabeça a ideia de que a melhor forma para atingir  o que ele queria era livrar o 
calcedonianismo de qualquer traço da heresia de Nestório. O que poderia ser feito 
condenando o bispo de Mopsuéstia e,  junto com ele,  dois outros de sua escola, 
Teodoreto de Cirro (ca. 393 – 466), que defendera Nestório e fora deposto e exilado 
por  isso,  mas  posteriormente  restaurado  pelo  Concílio  de  Calcedônia  após  ter 
anatematizado  Nestório  e  Iba  de  Edessa,  que  traduziu  Diodoro  e  Teodoro  de 
Mopsuéstia para o o siríaco. Tanto Teodoreto e Ida se opuseram a Cirilo, patriarca 
de  Alexandria,  o  maior  teólogo  do  século  V  e  oponente  de  Nestório.  O  que 
Justiniano persuadido a objetivar era fazer dos ensinamentos de Cirilo parte central  
de um novo Henoticão, que tanto calcedonianos e monofisistas pudessem aceitar.

E os motivos de Teodora? Sem dúvida ela acreditava que seu marido fosse bem 
sucedido em sua busca, pois ela era leal. Além disso, Severo e seus discípulos os 
ensinamentos de Cirilo quase que como canônicos e um novo  Henoticão baseado 
neles  deve  ter  sido  atraente.  Mas  Teodora  não  pode  ter  sido  muito  sanguínea. 
Embora emprestasse seu apoio a Askidas, pois o que ela queria corrigir era um erro 
que foi feito no Concílio de Calcedônia, e percebeu melhor que Justiniano que se o 
odiado concílio pudesse se mostrar equivocado em um ponto, então ele poderia ser 
vulnerável em outros. Ainda mais que, deixando de lado as considerações políticas, 
qualquer  veredicto  disponível  no  âmbito  de  uma  teologia  inalterada  deve  ter 
concordado que os escritos dos defensores de Nestório eram heréticos. A defesa 
calcedoniana na querela dos “Três Capítulos” foi construída sobre alicerces fracos.

Mas a imperatriz também tinha motivos pessoais. Em sua visão, a intransigência 
romana era a trava a impedir um novo  Henoticão. Vigílio, em cujos interesses ela 
destronara o Papa Sílvério, demonstrara ser um prelado ingrato e intratável, e uma 
oportunidade de curvá-lo a sua vontade seria bem vinda. Com seu encorajamento, 
em 544 Justiniano publicou um tratado na forma de um longo edito em três tópicos, 
ou  “capítulos”,  para  usar  a  palavra  num  sentido  eclesiástico  especializado.  Ele 
condenou Teodoro e todas as suas obras, Teodoreto e suas polêmicas contra Cirilo 
e Iba por uma carta em siríaco que escreveu para Mari, bispo de Ctesifão, na Pérsia.  
Resta uma tradução grega dela, a única sobrevivente de todas as suas obras.

Os patriarcas ficaram descontentes. Estevão, o núncio papal que sucedeu Pelágio 
incitou Mena de Constantinopla a se recusar a pôr sua assinatura no edito, e Mena 
realmente resistiu  por algum tempo; mesmo quando finalmente cedeu à pressão 
imperial, fez a reserva de que se retrataria se o papa se recusasse a assinar. Efrém 
de Antioquia e Zoilo de Alexandria seguiram seu exemplo. Pedro de Jerusalém veio 
a  Constantinopla  trazendo  consigo  uma  memorável  defesa  de  Teodoro  de 
Mopsuéstia que os monges antiorigenistas da Palestina produziram. Isso enfureceu 
Justiniano e o infeliz Pedro teve de pedir  ajuda a Teodora Askidas, que não viu 
apenas que o patriarca assinou o edito, mas também que os origenistas no Grande 
Laura recuperaram a posição vantajosa. A vitória anterior de Pelágio foi revertida.  
Neste  jogo  teológico  de  “serpentes  e  escadas”  (**),  Askidas  subia  uma  escada 
enquanto  Pelágio  deslizava abaixo  pelo dorso escorregadio de uma cobra.  Mais 



estava por vir.

Notas do autor

(1) Capizzi [Giustiniano I tra política e religione](1994), pp. 77-80.  Para Orígenes, 
vide ODB [Oxford Dictionary of Byzantium], s.v., “Origen”; Dict. de Spir.[Dictionnaire 
de spiritualité], s.v. “Origène” (Henri Crouzel).

(2) Gerostergios [Justinian the Great:  The Emperor and Saint]  (1982),  pp. 41-48; 
Capizzi (1994), pp. 80-85.

(3) Liberato, Breviarium, 24.

Notas do portal

(*) Cf. Vida de Saba, cap. LXXXV.

(**) É um jogo com um tabuleiro de 100 casas (10 X 10) onde estão espalhados 
desenhos de escadas e serpentes. Caso um jogador caia numa casa onde esteja a 
base de uma escada, ele sobe até a que está no topo dela. Se cair em cima da 
cabeça de uma serpente, “escorrega” até onde fica a ponta da cauda. Nos EUA 
também é conhecido como “escadas e escorregadores”.

E finalmente chegamos a um autor do século XXI, o professor emérito de Clássicos na 
University of British Columbia James Allan Evans. O que traz ele traz que talvez deixe 
alguns estupefatos é uma simples frase:

“Teodora não deu grande atenção; enquanto Justiniano compunha seu  
edito  com  a  ajuda  de  Pelágio,  ela  preparava  a  fundação  da  igreja  
Jacobita.”

Pois  é,  Teodora  nada  teve  a  ver  com  a  condenação  a  Orígenes.  E  a  ação  de 
Justiniano, por sua vez, foi desencadeada de baixo para cima e com o auxílio de um 
futuro  papa.  De  certa  forma,  o  apanhado  deste  e  dos  demais  autores  citados 
anteriormente  concordam  nesse  ponto  e  também  que  Orígenes,  apesar  de  sua 
influência  local  na  Palestina,  estava  longe  de  ser  parte  da  “ortodoxia  cristã”.  O 
caldeirão religioso do  Mediterrâneo do  século  VI  era  bem mais  complexo do  que 
aparenta. Monofisismo, nestorianismo, origenismo e ortodoxia não estavam de forma 
alguma estanques no desenrolar dos fatos e a forte intolerância de Justiniano não foi 
simplesmente um golpe desferido contra os origenista, mas uma ferramenta que até 
mesmo eles foram capazes de usar a seu favor. 

São conclusões que já têm mais de duzentos e cinquenta anos nos livros, mas será 
que são consenso total entre os historiadores? Bem, em se tratando de humanas, 
uma opinião absoluta  é  meio  difícil  de conseguir  já  que sempre haverá a  terrível 
palavrinha “talvez” à espreita. E justamente por isso aparece quem queira se destacar 
combatendo a tese  mainstream.  Eu tenho um artigo acadêmico, por exemplo, que 
questiona o papel da intriga de Teodoro Ascidas no caso dos Três Capítulos. Quem 
quiser me mande um e-mail que eu penso se lhe entrego ou não. Mas já aviso: é algo 
que pode mudar a visão a respeito dos Três Capítulos, mas nem tanto quanto ao 



origenismo. 

Notas:

(93)  Gibbon  pouco  fala  da  segunda  crise  origenista,  centrando-se  mais  nos  Três 
Capítulos. Quem quiser pode ler o capítulo XLVII de “Declínio...”.

(94) Vide  Reencarnação – o Elo Perdido do Cristianismo, cap. XIX, “uma fresta na 
porta”.  Ela não se empolga muito com a postura “em cima do muro” dos editores 
católicos quanto à condenação de Orígenes, mas não a ignora.

(95) Reincarnation – An East-West Anthology, parte I, Christianity.

(96) A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, ebm, cap. VI

(97) Metempsychosis and Esoteric Tradition, G. de Purucker, p. 236-7

(98) Vide Reencarnação – o Elo Perdido do Cristianismo, cap. XVI. Prophet apenas 
menciona os mundos sucessivos na nota 22 desse capítulo, bem ao fim do livro e 
longe dos leitores mais superficiais.

[topo]
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13 - Dobram os Sinos.

Na Crônica de João Malala (491-578), cap. XVIII, encontra-se:

104. No dia 28 desse mês [junho] da décima indicção [547 d.C.] a Augusta Teodora 
faleceu.

Vítor de Tonena [Victoris Tonnennensis, p. 202] dá, inclusive, a causa mortis:

Nono ano após o consulado de Basílio [549 d.C.]

Teodora Augusta, inimiga do sínodo de Calcedônia, encerrou vida prodigiosa com o 
corpo todo tomado pela praga do câncer. 

Outros cronistas medievais – embora mais tardios – dão data semelhante:

– Jorge  Cedreno  (séc.  XI),  Compendium  Historiarum [Συνοψις  Ιστοριων], 
[Cedrenus, p. 658]

Ano 21 [do reinado de Justiniano] (...) Falece a pia imperatriz Teodora.

– Teófanes, o Confessor (760-818), Cronografia, [Theophanes Confessor, 350, p. 
104]

 
No  vigésimo  primeiro  ano  do  reinado  dele  [Justiniano]  ocorreram  grandes  terremotos  e 
chuvas, e faleceu a imperatriz Teodora. (99)

O que dá 548 (527 + 21) para o ano da morte da imperatriz. Assim, 548 d.C. pode ser  
considerada a estimativa de sua morte.

Teodora não tomou parte dos bastidores do primeiro sínodo de 543.

Ela ajudou um bispo origenista.

Ela já estava morta em 553.

Embora conte com um álibi para a primeira condenação e tenha a justificativa perfeita 
para a segunda, na cultura espírita/espiritualista ela continua (e talvez fique por um 
bom tempo)  como a vilã,  a  megera,  a prostituta que eliminou a reencarnação do 
cristianismo. Só como exemplo:

 - Como é a história relacionada com Teodora que teria influenciado a Igreja a 
abolir do seu magistério a doutrina da reencarnação?

Milton –  Em 553  d.C.  o  Imperador  Justiniano  sugeriu  à  Igreja  Católica  torná-la 
oficial,  mas  a  isto  se  opôs  Teodora,  amante  do  Imperador,  que  não  desejava 
reencarnar, após sua morte, a fim de responder por seus erros de mulher de "maus 



costumes". Não queria voltar, pela reencarnação, talvez como escrava, para sofrer 
os rigores da lei de causa e efeito, pois a Igreja pregava a reencarnação...

O  Imperador  desfez  sua  proposta,  dominado  pela  amante.  Entretanto,  a  Igreja, 
desejando passar de perseguida a perseguidora, como passou, e a História registra, 
reuniu o 2o Concílio  de Constantinopla,  que,  embora sem o quorum necessário, 
decretou a derrogação da lei de reencarnação, embora ela, a reencarnação, esteja 
claramente reconhecida em 30 passos diferentes do Velho e do Novo Testamento.

Trecho de entrevista do General Milton O’Reilly de Sousa à revista O Consolador 
Ano 1 - N° 6 - 23 de Maio de 2007

Mesmo que o general estivesse pensando em um caso de obsessão – o que não 
pareceu – ainda teria que explicar a mudança de mentalidade pós desencarne dela. É 
possível  que  um  bom  número  dos  que  ainda  pensam  assim  deva  desculpas  à 
memória de Teodora. Ela era terrível? Sim. E também fantástica em outros aspectos. 
Sua própria trajetória de vida não deixa mentir.  Ainda que seu lado perverso seja 
ressaltado por espiritualistas, o “crime” de que a acusavam ela não cometeu. (PS: 
essa é boa - Justiniano adepto da reencarnação!)

Se  há  uma  coisa  em  que  Teodora  influenciou  Justiniano  depois  de  morta  foi  a 
promessa que ela conseguiu dele, no leito de morte, para zelar por seus protegidos no 
palácio de Hormisdas. E sua palavra foi mantida (100). 

Notas

(99)  Em  [Theophanes  Confessor,  354,  p.  105]  há  um  pequeno  relato  seu  do  V 
Concílio:

No vigésimo sexto ano do reinado de Justiniano ocorreu o santo e universal quinto 
sínodo contra o insano Orígenes e Dídimo, o Cego, e Evágrio , bem como suas 
absurdas  opiniões  pagãs,  e  novamente  contra  os  [três]  capítulos.  Apesar  de  o 
Romano Vigílio não ter tomado lugar junto aos participantes. Embora liberado das 
várias manobras feitas pelo imperador, morreu na Ilíria a caminho de Roma.

Só comentando: outra fonte [Victoris Tonnennensis, 204] também relata que Vigílio 
morreu a caminho de Roma, mas na Sicília, ilha ao sul da península Itálica. Cedreno 
também dá sua versão do V Concílio, que é bem mais longa. A quem interessar:  
[Cedrenus, p. 659-671]. Há, também, um atraso de três anos para as datas fornecidas 
em calendário Juliano (Ano da Divina Encarnação, segundo ele) em relação as que 
são fornecidas a partir do início do reinado de Justiniano.

(100) Cf. [Evans, cap. IX, p. 104].

[topo]
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14 – O II Concílio de Constantinopla e seu Contexto Histórico. 

Em 381  d.C.,  o  bispo  homoousiano Gregório  de  Nissa  foi  a  Constantinopla  para 
participar  do  Concílio  Ecumênico  convocado  por  Teodósio  I.  Lá  chegando,  ficou 
estupefato  com interesse da plebe por  questões teológicas e  deixou este  famoso 
testemunho:

Em suma, não desconhecem a quem o sermão se refere.  Todos os lugares da 
cidade  estão  cheios  deles,  os  becos,  os  mercados,  as  praças,  os  distritos 
residenciais, os vendedores de roupas, os chefes das mesas de câmbio, os que 
vendem nossa comida. Se você pede o troco (101), ele filosofará contigo acerca do 
Criado e do Incriado; se você perguntar o preço do pão, ele responderá que “o Pai é  
maior e o filho é subordinado”;  e se você disser,  “o banho está pronto?” ele irá  
declarar que o Filho vem do não-ser. Eu não sei de como chamar esse mal, será 
que é uma loucura ou delírio, ou alguma outra doença que se espalhou pelo povo e 
desestabiliza a mente. 

Sermão da Divindade do Filho e do Espírito Santo. Extraído de Patrologia Graeca,  
vol. 46, col. 557

Este trecho pode ter contribuído para o estereótipo desenvolvido no Ocidente de que 
seus irmãos do Levante perdiam tempo demais em infindáveis discussões teológicas. 
O termo “bizantinice” virou até sinônimo para falatório inútil. De fato, a religião era uma 
presença constante no Império Cristão, mas deve-se levar em conta que Gregório de 
Nissa estava justamente na capital imperial e, também, sede do concílio, bem no ano 
de sua realização; além de Constantinopla ter sido por quarenta anos um reduto de 
arianos, facção que agora estava na defensiva. O cotidiano “médio” da capital deve ter 
sido mais calmo.  Dando, a título de comparação, uma ideia do que poderia estar 
acontecendo,  lembremos  de  como  fica  nossa  sociedade  em  época  de  Copa  do 
Mundo, eleições e plebiscitos. Quando a decisão passa, o calor das emoções diminui 
e seguimos nossa vida normal, embora os assuntos que elas levantaram continuem 
latentes nas mentes dos leigos.  Futebol  permanece uma paixão nacional,  só  que 
repartida entre vários times locais, em vez de seleções; a questão da violência ainda 
está aí, apesar de o plebiscito do desarmamento já ser página virada. 

O insight que o relato de Gregório de Nissa pode nos dar é sobre o quanto a questão 
religiosa é capaz de sair da sobriedade teológica e ganhar ares de confronto entre 
turbas: mais de cento e setenta anos depois e em uma nova controvérsia envolvendo 
calcedonianos e monofisistas, algo similar se repetia. De certa forma, a acusação de 
nestorianismo  procedia.  Bastaria  uma  simples  leitura  das  obras  de  Teodoro  de 
Mopsuéstia  para verificar  que ele  era um “nestoriano antes de Nestório”  (102).  O 
problema é que a questão não era tão simples assim. Teodoro, bem ou mal, não fora 
controverso em vida,  morreu no seio na Igreja e,  diferentemente de Orígenes,  foi 
defendido por ortodoxos e condenado por hereges (monofisistas). Atacar a memória 
dos teólogos dos Três Capítulos era tido pelos clérigos latinos como uma afronta ao 
Concílio  de Calcedônia,  cuja  teologia o ocidente adotou como marca distintiva  do 
resto do império.  Era inaceitável  “fazer média” com uma heresia na esperança de 
reconciliação  quando  o  esperado  seria  reprimi-la.  Em  suma,  a  querela  dos  Três 
Capítulos estava mais para uma briga de torcidas organizadas que uma discussão 
filosófica.  Poderia  ser  que  Justiniano  se  iludisse  pensando estar  diante  da  última 



alternativa,  mas  Teodora  era  mais  pragmática.  Vigílio  já  lhe  fugira  uma vez,  não 
haveria nada de mais em fazê-lo cumprir antiga promessa e retribuir a deposição de 
Silvério. Se alguém tinha que ceder nesse equivalente eclesiástico de rixa entre Azuis 
e  Verdes,  não  seria  o  lado  monofisista  (103).  Entre  o  breve  período  que  vai  da 
chegada de Vigílio  a Constantinopla (547 d.C.)  até sua morte no ano seguinte,  a 
imperatriz  conseguiu  ao  menos  providenciar  uma  reconciliação  entre  Vigílio  e  o 
patriarca Mena, após haverem se excomungado mutuamente (104).

O desenrolar dos fatos durante o resto da estadia do Papa na capital foi conforme o já 
citado aqui anteriormente por  Mosheim e corroborado por  Bury e Evans [cap. IX, p. 
101-104],  com Vigílio  tentado  se  equilibrar  entre  Justiniano  e  os  bispo  latinos.  O 
resultado final  foi  a  derrota  de Roma seguida por  uma demorada aceitação do V 
Concílio no ocidente.  Quanto à questão origenista, digamos que ela simplesmente 
pegou  carona  com  a  dos  Três  Capítulos  e  Justiniano  decidiu  acabar  com  dois 
problemas  com  um  golpe  só.  Mas  para  que  essa  junção  de  duas  pendengas 
ocorresse foi necessário – primeiro – a morte de Nono, cuja liderança talvez evitasse 
a ruptura entre o origenismo light dos protoktistas e a versão hard-core dos isocristas, 
e – segundo – a ida de uma delegação de monges palestinos até Constantinopla para 
levar o caso ao imperador. Tanto em 553 d.C. como dez anos antes, a segunda crise 
origenista  foi  problema  local  levado  ao  arbítrio  do  imperador.  O  relato  de  Cirilo 
contando que ortodoxos foram postos na defensiva pelo origenistas deve ter um fundo 
de  verdade,  afinal  não  pediriam  ajuda  se  pudessem  vencer  por  conta  própria. 
origenismo,  por  sua vez,  não era  o  ponto  nevrálgico do V Concílio.  Sua primeira 
condenação em 543 d.C. fora subscrita sem grandes problemas por todos os cinco 
patriarcas, o romano Cassiodoro falou dela sem comoção alguma e os partidários dos 
Três Capítulos execraram as manobras origenistas. Apesar de seu poder local, os 
seguidores de Orígenes estavam longe de serem amplamente aceitos no império. A 
não ser nas obras de ficção de editoras newagers e espiritualistas. 

Alguns podem estar perguntando se não era mais fácil assinar um edito de tolerância 
e governar  a todos sem distinção do que se desgastar  em longa controvérsia? A 
Roma pagã não havia regido diversas religiões por tanto tempo? Por que não seguir 
seu  exemplo?  Não,  não  seria  tão  simples  assim.  No  mundo  helênico  não  havia 
problema algum em colocar mais um deus no panteão. Se o povo adorador do Grande 
Pires Sagrado era conquistado pelos adeptos da Magna Xícara, então o deus deles 
não estava com nada e deveria mesmo é ficar por baixo da deidade dos vencedores. 
E assim todos os habitantes do Mediterrâneo prestavam suas homenagens à religião 
estatal romana, embora mantivessem - e até exportassem – seus deuses tradicionais. 
Os judeus, por outro lado, eram uma exceção devido a sua devoção estrita a um único 
deus e o respeito às instituições locais fazia parte, muitas vezes, da política imperial.  
Quando  algum  imperador  resolvia  que  também  deveria  ser  adorado  na  Judeia, 
apenas passava a senha desencadear uma rebelião. Mesmo após a dispersão final 
dos judeus, seu credo continuou a ser tolerado, pois era considerada uma religião 
étnica e, enquanto ficasse restrita aos filhos de Abraão, não traria problemas à ordem 
estabelecida. Pior era um certo grupo de arruaceiros que tinham, em sua maioria, 
origem pagã e de uma hora para outra deixaram de cultuar os deuses antigos – que 
passaram a ser demônios para eles (105) - e desdenhavam das obrigações civis em 
nome de uma seita oriental fundada por um tal de Cristo. Os judeus não queriam 
estátua do imperador  no  Templo de  Jerusalém,  mas esses ditos  “cristãos”  não a 
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queriam no Capitólio!

Bem,  o  resto  da  história  foi  contado  no  capítulo  V.  Fiz  apenas  uma  pequena 
recapitulação para exibir a diferença entre os modos de tratar a religião do paganismo 
e do cristianismo. No paganismo, com uma miríade de credos convivendo e intenso 
sincretismo, a situação era fácil de lidar: bastava dar uma cipoada na seita que se 
engraçasse e as demais tocariam a vida normalmente. Quando, no século IV, adotou-
se o ideal de “um imperador, um credo, um deus”, as coisas começaram a complicar.  
Manter a coesão com ambições hegemônicas em um grupo demasiadamente grande 
de pessoas é uma tarefa ingrata, para não dizer inviável devido às dissensões cada 
vez mais prováveis. As controvérsias ariana, monofisista e nestoriana foram apenas 
exemplos do famoso “fogo amigo” se desenvolvendo dentro do cristianismo. Para dar 
uma amostra mais familiar a nós, tomo um paralelo feito em [Bridge, cap. II, p. 26-27]  
que é bem ilustrativo:

Visto  que  qualquer  coisa  é  preferível  à  desastrosa  desunião  dos  dias  de 
Constantino,  imperador  após imperador,  tentou forçar  concórdia em seus súditos 
cristãos, embora alguns ombreassem com o partido ortodoxo e outros ombreassem 
com os oponentes da linha estritamente ortodoxa. Perseguição após perseguição foi 
lançada sobre os cristãos que se atreveram a ameaçar a unidade do império ao 
discordar das doutrinas defendidas pelo imperador da ocasião, e qualquer um que 
fizesse a temeridade de se desviar do estreito caminho da ortodoxia contemporânea 
o fazia por seu próprio risco. Os caçadores de heresias comunistas de nosso próprio 
século [XX] e as amargas disputas entre marxistas ortodoxos, trotskistas, maoístas, 
partidários de Tito e discípulos do infeliz Dubcek têm sido muito similar aos violentos 
e  polêmicos  conflitos  entre  o  partido  eclesiástico  ortodoxo  e  os  que  eram 
considerados heréticos nos dias bizantinos; e essa similaridade não é inteiramente 
acidental.  Tanto o estado Russo e a Igreja Ortodoxa Russa, que são os pais da 
Rússia Soviética, foram eles mesmos filhos da civilização bizantina (106), herdando 
muitas das falhas de Bizâncio, bem como algumas de suas virtudes.

A comparação não chega a ser exagerada. O comunismo dos séculos XIX e XX tem 
muitas similaridades com um credo messiânico: um profeta (Marx), apóstolos (Engels, 
Lênin, Rosa Luxemburgo, etc.), um livro sagrado portador da revelação (O Capital), 
pessimismo com realidade presente (o modo de produção capitalista), a esperança do 
término iminente dessa ordem corrupta de forma cataclísmica (a revolução socialista) 
e o início de uma nova era com a redenção do Bem (a ditadura do proletariado). 
Acontece que Marx não era capaz de lidar com todos os detalhes possíveis sobre 
como chegar à salvação revolução, além de a realidade em que ele viveu ter evoluído 
de forma não muito esperada, com melhorias para o proletariado. Não deu outra: ao 
longo  do  século  passado  vários  “sabores”  de  comunismo  pipocaram,  cada  um 
procurando tapar  os buracos a  sua maneira  e reinterpretar  O Capital  conforme o 
andar da História (107). Talvez algum filiado do PSTU que leia isso se irrite, mas o 
que pretendia ser originalmente uma ciência ganhou ares de religião. E não foi o único 
caso...

Guardadas as devidas proporções, Justiniano viveu desafio  político similar  ao dos 



antigos chefes da Cortina de Ferro, onde uma dissidência poderia levar a uma crise 
da  autoridade  central,  apenas  trocando  a  natureza  da  “ideologia”.  Num  mundo 
marcado por sectarismos, não tomar partido de ninguém significava ser atacado por 
todos (108). Isso não justifica sua intolerância aos olhos do ecumenismo do terceiro 
milênio, embora ajude a entender a preocupação que pode ter tido com o risco de 
alguma “heresia”sair de controle. Foi assim dois séculos antes com o arianismo, era 
então  com  o  monofisismo.  Sim,  ele  reprimiu  o  origenismo  enquanto  ainda  era 
“problema” local,  assim como fez com diversas outras dissidências e crenças não 
cristãs  (arianos,  nestorianos,  samaritanos,  maniqueus,  pagãos,  etc.).  E  aí?  Nesse 
aspecto, os monges do Nova Laura não tiveram nenhum tratamento “especial”. Não 
ocorreu  nenhuma  guinada  de  180  graus  nos  caminhos  que  a  ortodoxia  já  vinha 
trilhando. Aliás, até demorou um pouco para que Justiniano realmente agisse contra 
eles, se considerarmos que Saba (supostamente) já o avisara em 532 e o apogeu dos 
origenistas palestinos se deu bem durante a questão dos Três Capítulos. Parece que 
ele tinha outras prioridades.

Notas:

(101) Aqui é usada a palavra “obolos”, que correspondia à sexta parte da unidade 
dracma.  Grosso  modo,  funcionaria  como  nossos  “trocadinhos”.  No  episódio 
neotestamentário do “óbolo da viúva”, essa fração monetária deixa claro o quão pouco 
ela tinha para ofertar.

(102) Vide Catholic Encyclopedia, Three Chapters.

(103) Cf. [Evans, posfácio, p. 107]

(104) Informação retirada de [Theophanes Confessor, 349, p. 103], também disponível 
em [Malala,  vol.  XVIII]  em nota  da  página  288  da  edição  de  Jeffreys  &  Jeffreys. 
Segundo eles, é provável que Teófanes e o copista do manuscrito de  Baroccanius 
Graecus 182, que serviu de base para sua edição, tenham feito um resumo tosco de 
um original mais amplo de Malala.

(105) Vide nota número (15).

(106) Vide [Diehl,  livro IV,  cap. II,  p.  407- 412] para uma análise da influência de 
Bizâncio para formação da Rússia moderna.

(107)  Um interessante  episódio  está  contido no volume I,  p.  244-245 da coleção, 
Grandes Fatos do Século Vinte, da antiga Rio Gráfica (talvez ainda achem em sebos):

Na  primavera  de  1898,  Eduard  Bernstein,  um dos  mais  prestigiosos  líderes  do 
Partido  Social-Democrata  alemão,  publicou  nos  jornais  uma  série  de  artigos 
criticando  duramente  a  tese marxista  de  que  o  capitalismo estava  condenado  a 
perecer em razão de suas próprias e insolúveis contradições. Segundo Bernstein, o 
capitalismo não só podia sobreviver,  como ainda era capaz de realizar  reformas 
sociais que resultassem em progresso econômico e liberdade política para toda a 
sociedade. Bastava olhar, sugeria ele, para a Inglaterra ou mesmo para a Alemanha, 
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onde o nível de vida dos operários melhorava a olhos vistos e seus direitos políticos,  
como legalização dos sindicatos e direito de voto, ampliavam-se cada vez mais. A 
social-democracia  devia,  portanto,  adequar-se  a essa realidade não prevista  por 
Marx, deixando de ser uma força revolucionária para tornar-se, no Parlamento e nos 
sindicatos, um advogado das reformas sociais.

As “teses revisionistas” estremeceram o partido de alto a baixo, provocando fissuras 
que  jamais  seriam  sanadas.  Dentre  as  vozes  que  se  ergueram  em  defesa  do 
marxismo  ortodoxo,  sobressaiu-se  a  de  Rosa  [Luxemburgo],  que,  no  ensaio 
Reforma  Social  ou  Revolução,  polemiza  duramente  com  os  “revisionistas”, 
repudiando  o  abandono  da  luta  revolucionária  em troca  do  que  classifica  como 
“miuçalhas do jogo parlamentar”.

Quando  leio  isso,  não  consigo  deixar  de  pensar  nas  reações  que  kardecistas 
ortodoxos têm quando se sugere a criação de um novo Livro dos Espíritos, baseado 
em  perguntas  que  não  foram  feitas  e  nas  mudanças  da  ciência  de  sociedade 
ocorridas ao longo de 150 anos. Muda-se o pano de fundo, os atores, etc., mas o 
roteiro da peça continua a ser o mesmo...

(108) Um exemplo: por querer agradar a “gregos e troianos”, o Henoticão de Zenão 
conseguiu desagradar aos radicais de ambos.

[topo]



15 – Anátemas contra Orígenes

Este capítulo é um bocado longo, mas recomendo ao leitor que, ainda que faça por 
partes, leia cada uma das análises que serão feitas. Digo isso porque, primeiro, a 
maioria das fontes espiritualistas cita apenas o anátema I, que trata da preexistência,  
e,  segundo,  mesmo quando citam mais de um anátema (p.e,  Manuela Pompas – 
Reencarnação),  evitam  aqueles  que  também  pareceriam  esdrúxulos  até  para  o 
público moderno e, terceiro, entender a diferença entre o que Orígenes escreveu e o 
que  foi  feito  depois  com suas  palavras  é  fundamental  para  a  compreensão de  o 
quanto dele realmente há em suas duas condenações do século VI. Portanto, respire 
fundo e vá até o final.

- Anátemas de 543 d.C. Originais constantes em Líber Adversus Origenem, Patrologia 
Graeca, vol. LXXXVI-a, cols 989-990, pelo imperador Justiniano (ou Carta a Mena).

I.  Quem quer que diga ou pense que as almas humanas pré-existiram, i.e.,  que 
previamente foram espíritos e santas potestades, mas que, saciadas com a visão de 
Deus,  voltaram-se  ao  mal  e  dessa  forma  o  amor  divino  nelas  esmorecera 
(απψυγεισας) e, portanto, elas se tornaram almas (ψυχας) e foram condenadas ao 
castigo em corpos, que seja anátema. 

II. Se alguém diz que a alma ou pensar que a alma do Senhor preexistia e estava 
unida a Deus, o Verbo, antes da Encarnação e Concepção da Virgem, que seja 
anátema.

III. Se alguém diz ou pensar que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo foi formado 
no ventre da santa Virgem e que, depois, lá foi unido a Deus, o Verbo e à alma 
preexistente, que seja anátema. 

IV.  Se alguém diz  ou pensa que o Verbo de Deus se tornou similar a todas as 
ordens celestes,  de  modo  que para  os  querubins  ele  foi  um querubim;  para  os 
serafins, um serafim: em suma, similar a todas as potestades superiores, que seja 
anátema.

V. Se alguém diz ou pensa que, por ocasião da ressurreição, os corpos humanos se 
erguerão em forma esférica e distinta de nossa forma atual, que seja anátema. 

VI. Se alguém diz que o céu, o Sol, a Lua, as estrelas e as águas que estão acima 
dos céus têm almas e são seres racionais, que seja anátema.

VII.  Se  alguém  diz  ou  pensa  que  Cristo,  o  Senhor,  numa  época  futura  será 
crucificado por demônios como foi por homens, que seja anátema.

VIII.  Se alguém diz ou pensa que o poder de Deus é limitado e que criou tanto 
quanto era capaz de abranger, que seja anátema. 

IX. Se alguém diz ou pensa que o castigo dos demônios e homens ímpios é apenas 
temporário e um dia terá um fim, e que a restauração (αποκαταστασις) tomará o 
lugar de demônios e homens ímpios, que seja anátema. 



Anátemas a Orígenes, o tal Adamâncio, que lançou essas opiniões junto com sua 
nefanda e execrável doutrina e a qualquer um que pense assim, ou defenda essas 
opiniões, ou que de agora em diante de alguma, em qualquer ocasião, presuma 
protegê-las.

- Anátemas de 553 – Extraídos de The Seven Ecumenical Councils, em Nicene and 
Post-Nicene Fathers, série II, vol. XIV, de Phillip Schaff. 

I.  Se  alguém  defender  a  fabulosa  pré-existência  das  almas  e  a  monstruosa 
restauração que se segue a ela: que seja anátema

II.Se alguém disser que a criação (τηυ παραγωγην) de todas as coisas racionais 
inclui apenas inteligências (νοας) sem corpos e totalmente imateriais, não possuindo 
nem número ou nome, para que haja uma unidade entre elas todas por identidade 
de substância, força e energia, e pela sua união com o conhecimento de Deus, o 
Verbo; porém que ao não mais desejar a visão de Deus, voltaram-se para coisas 
piores, cada uma seguindo suas próprias inclinações, e assumiram corpos mais ou 
menos sutis e receberam nomes, pois entre as Potestades celestes há um diferença 
de nomes e também há uma diferença de nomes e também uma de corpos; e por  
essa razão algumas se tornaram e são chamadas Querubins,  outras Serafins, e 
Principados, e Potestades e de Dominações, e Tronos, e Anjos, e tantas ordens 
celestes quanto possam existir: que seja anátema

III. Se alguém disser que o Sol, a Lua e as estrelas também são seres racionais e 
que apenas se  tornaram o que são por  terem se voltado para  o mal:  que seja 
anátema.

IV. Se alguém disser que as criaturas racionais em que o amor divino esfriou foram 
ocultas  em corpos  grosseiros  como os  nossos,  e  sendo  chamadas  de  homens, 
enquanto aquelas que atingiram o grau mais baixo de iniquidade partilharam corpos 
frios e obscuros, tornando-se e sendo chamados demônios e espíritos malignos: que 
seja anátema. 

V.  Se  alguém  disser  que  uma  condição  psíquica  (ψυχικην)  vem  de  um  estado 
angélico ou arcangélico e, além disso, uma condição humana ou demoníaca vem de 
uma condição psíquica, e que de um estado humano elas possam se tornar outra 
vez anjos e demônios, e que cada ordem de virtudes celestes vem ou dos que estão 
abaixo  ou  dos  que  estão  acima,  ou  dos  que  estão  acima  e  abaixo:  que  seja 
anátema.

VI. Se alguém disser que há uma raça de demônios composta de duas partes, das 
quais  uma  inclui  as  almas  dos  homens  e  a  outra  os  espíritos  superiores  que 
decaíram a isso, que se de toda a gama de seres racionais há apenas um que 
permaneceu inabalado no amor e contemplação de Deus, que tal espírito se tornou 
Cristo e o rei de todos os seres racionais, que criou todos os corpos que existem no 
céu, na terra e entre o céu e a terra, e que o mundo - que contém em si mesmo 
elementos mais antigo que ele próprio e que existem por si mesmos, como secura, 
umidade,  calor  e  frio,  e  a  imagem  (ιδεαν)  para qual  ele  foi  formado – foi  assim 
formado, e que a santíssima e consubstancial Trindade não criou o mundo, mas que 
ele foi criado pela inteligência produtora (Νους δημιουργος) que é mais antiga que o 
mundo que comunica a ele seu ser: que seja anátema.

VII. Se alguém disser que Cristo - de quem se diz que apareceu na forma de Deus, 
que estava antes de todo o tempo com Deus, o Verbo, e que se rebaixou nestes 
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últimos dias até à humanidade - compadeceu-se (segundo a expressão deles) das 
diversas quedas que surgiram entre os espíritos unidos na mesma unidade (da qual 
ele próprio é parte), e que para restaurá-los passou pelas diversas classes, teve 
diferentes corpos e diferentes nomes, tornou-se tudo em todos, um Anjo entre Anjos, 
uma  Potestade  entre  Potestades,  revestiu-se  nas  diferentes  classes  de  seres 
racionais com a forma correspondente àquela classe, e finalmente tomou carne e 
sangue como os nossos e se tornou homem para os homens; [se alguém disser tudo 
isso] e não professar que Deus, o Verbo, rebaixou a si mesmo e se tornou homem: 
que seja anátema.

VIII. Se alguém não reconhecer que Deus, o Verbo, da mesma substância com o Pai  
e o Espírito Santo, que se fez carne e se tornou homem, um da Trindade, seja Cristo 
em todo sentido da palavra, mas [afirmar] que ele apenas o é de forma imprecisa, e  
por causa da inferioridade (κενωσαντα), como eles a chamam, da inteligência (νους); 
se alguém afirmar que essa inteligência unida (συνημμενον)  a Deus, o Verbo, é o 
Cristo no verdadeiro sentido da palavra, ao passo que o Logos é apenas chamado 
de Cristo por causa dessa união com a inteligência,  e converso que a inteligência 
apenas é chamada de Deus por causa do Logos: que seja anátema.

IX. Se alguém disser que não foi o Divino Logos feito homem tomando um corpo 
animado com uma alma racional (ψυχη λογικη) e inteligente (νοερα), que desceu ao 
inferno e subiu ao céu, mas fingir ser a Inteligência (Νους) quem fez isso, aquela 
Inteligência  que  dizem  eles  (de  uma  forma  ímpia)  ser  Cristo  adequadamente 
chamado, e que ele assim se tornou pelo conhecimento da Unidade (Mônada): que 
seja anátema

X. Se alguém disser que após a ressurreição o corpo do Senhor era etéreo, tendo a 
forma de uma esfera e que assim serão os corpos de todos depois da ressurreição; 
e que depois de o próprio Senhor ter rejeitado seu verdadeiro corpo e depois de os 
outros que se ergueram terem rejeitado os seus, a natureza de seus corpos será  
aniquilada: que seja anátema.

XI. Se alguém disser que o julgamento futuro significa a destruição do corpo e que o 
fim da história será uma natureza (ϕυσις) imaterial, e que daí em diante não haverá 
mais matéria, mas apenas inteligência (νους): que seja anátema.

XII. Se alguém disser que as Potestades celestes, e todos os homens, e o Diabo, e 
espíritos malignos estão unidos ao Verbo de Deus em todos os aspectos, como a 
Inteligência (Νους) que é por eles chamada Cristo e que está na forma de Deus, e 
que se rebaixou como dizem; e [se alguém disser] que o Reino de Cristo terá um 
término: que seja anátema.

XIII. Se alguém disse que Cristo não é de nenhuma forma diferente dos outros seres 
racionais, nem substancialmente, nem por sabedoria, nem por seu poder e força 
sobre todas as coisas, mas que todos são postos à mão direita de Deus, bem como 
o que é chamado por eles de Cristo, como também eram na falsa preexistência de 
todas as cosias: que seja anátema.

XIV. Se alguém disser que todos os seres racionais estarão algum dia unidos em 
um, quando as hipóstases, bem como as variedades e os corpos desaparecerão, e o 
conhecimento do mundo vindouro levará como ele à ruína dos mundos e a rejeição 
dos corpos, como também à abolição de [todos] os nomes, e haverá finalmente uma 
identidade  do  conhecimento  (γνωσις)  e  das  hipóstases;  além  disso,  que  nessa 
pretensa apocatástase, apenas os espíritos continuarão a existir, como era na falsa 
pré-existência: que seja anátema.



XV. Se alguém disser que a vida dos espíritos (νοων) será similar à vida que foi no 
princípio, quando os espíritos ainda não haviam descido ou caído, de modo que o 
fim e o princípio serão similares, e que o fim será a verdadeira medida do princípio: 
que seja anátema. 

Fazendo uma leitura total dos anátemas, nota-se que muitos deles seriam estranhos 
até para vários espiritualistas modernos, como a dotação racional dos corpos celestes 
(mundo habitado  mesmo seria  a  Terra.  Ou o  céu  para  os  anjos  e  o  inferno  dos 
demônios), a nova crucifixão de Cristo e o fim panteísta da apocatástase. Aposto que 
muitos  dos  que  resmungam  contra  os  eventos  de  543-553  jamais  abraçariam  o 
origenismo pessoalmente e erguem sua bandeira mais como uma postura “o inimigo 
do meu inimigo é meu amigo”.

Deixando de lado o que os espiritualistas e esotéricos fazem do origenismo nos dias 
de hoje, convém que se centre em como o origenismo do século VI era visto por seus 
contemporâneos,  defensores  e  adversários.  Os  anátemas  de  cada  década  não 
concordam em número e nem sempre coincidem plenamente em teologia. Eis um 
quadro comparativo para ilustrar as diferenças:

 

Doutrina Anátemas de 
543

Anátemas de 
553

Referência remanescente

Beatitude Original e 
Queda

I I, II, IV e V De Principiis, I. 6 

Cristologia 
Subordinacionista

II e III VI, VIII, IX, XIII De Principiis, II. 6

Encarnação de 
Cristo entre Anjos

IV VII Comentário de João I.34

Crucifixão por 
Demônios

VII - Jerônimo, carta a Ávito (n. 
124)

Astros como Seres 
Racionais

VI III De Principiis, I. 7

Limitação ao Poder 
de Deus

VIII - Jerônimo, carta n. 98 

Ressurreição 
“Esférica” 

V X Desconhecida



Aniquilação da 
Existência corporal

- X e XI De Principiis I.6.4, I.2 e III.6

Término do Reino 
de Cristo

- XII De Principiis III.6.9

Restauração 
Universal

IX XII e XV De Principiis, III.6

Dissolução 
panteísta

- XIV Jerônimo, carta a Ávito (n. 
124)

Vale lembrar que a coluna “referência” não significa necessariamente o único local 
onde a doutrina é encontrada,  mas aquela onde ela foi  apresentada,  podendo se 
repetir  em outros  locais  da  mesma obra  ou  em de  autores  posteriores.  Tecendo 
alguns comentários sobre elas:

1)  Beatitude  Original  e  Queda:  sem dúvida  um aspecto  marcante  da  doutrina  de 
Orígenes. Em sua época duas doutrinas eram dominantes para a origem da alma: 
traducianismo e criacionismo. O primeiro advogava a formação da alma junto com 
corpo, através da semente paterna; ao passo que, no segundo,  ela teria  sido em 
algum instante criada em separado por Deus e, então, implantada no embrião. Ambas 
eram passíveis de ataque de marcionistas e gnósticos, que consideravam a união da 
alma com o corpo como uma artimanha feita pelo demiurgo inferior ao verdadeiro 
Deus e suposto criador  do mundo material.  O verdadeiro e bondoso Deus jamais 
criaria as almas para o sofrimento. Em razão desse desafio, Orígenes propõe sua 
teoria das quedas, como uma forma de conciliar a existência do sofrimento, o livre-
arbítrio e bondade divina. De certa forma, ela não é totalmente inédita, pois já existiam 
histórias  de  queda  dos  anjos  para  uma  condição  demoníaca  no  judaísmo 
intertestamentário  (109)  e  livro  de  Gênese  traz  a  famosa  “queda  de  Adão”.  Vale 
lembrar até o final do século IV e começo do V, a origem da alma ainda era uma 
questão em aberto. O próprio Agostinho de Hipona se perguntou sobre uma possível 
existência antes de sua concepção. (110) [voltar]

2)  Cristologia Subordinacionista: no prefácio de De Principiis, Orígenes expõe o que 
considera como consenso entre a ortodoxia de sua época e, quando fala de Jesus, 
fica estabelecido o seguinte:

Segundo: que o próprio Jesus Cristo, que veio (ao mundo), nasceu do Pai antes de 
todas as criaturas; que, depois de ter sido o servo do Pai na criação de todas as 
coisas – pois por Ele foram feitas todas as coisas (cf. Jo 1:3) – nos últimos tempos, 
despojou-se  (de  Sua  glória),  tornou-se  um homem e esteve  encarnado,  embora 
(fosse) Deus; e ao mesmo tempo que foi feito um homem, permaneceu o Deus que 



era; que assumiu um corpo como o nosso próprio, diferindo nesse aspecto apenas 
que nasceu de uma virgem e do Espírito Santo: que este Jesus Cristo realmente 
nasceu, e realmente sofreu, e não suportou esta morte comum (ao homem) apenas 
na aparência, mas realmente morreu; que realmente se levantou dos mortos; e que 
após Sua ressurreição conversou com Seus discípulos e foi levado acima (para o 
céu).

Em cima desse pressuposto, Orígenes desenvolve a seguinte doutrina cristológica: 
Cristo  não  teria  sido  apenas  “gerado”  (e  não  criado)  pelo  Pai,  mas  seria 
continuamente gerado por ele ao longo da eternidade, de modo que se a existência de 
um  tivesse  como  derivado  imediato  a  do  outro,  da  mesma  forma  como  a  luz  é 
consequência do acender de uma vela.

De Principiis I.2.1

Em primeiro lugar, devemos notar que a natureza da deidade que está em Cristo  
com relação a ser  o  unigênito  Filho de Deus é uma coisa  e aquela a natureza 
humana que assumiu nestes últimos tempos para o propósito de distribuição (de 
graça) é outra. E, portanto, temos primeiro de determinar o que o unigênito Filho de 
deus é, vendo que Ele é chamado por muitos nomes diferentes, conforme o dito de 
Salomão: “O Senhor me criou – o começo de Seus caminhos e entre Suas obras,  
antes  que fizesse qualquer  outra  coisa;  fundou-me antes  das eras.  No começo,  
antes que formasse a terra, antes que originasse as fontes das águas, antes que as  
montanhas fossem firmadas, antes de todos os outeiros, Ele me originou.”  (cf. Pv 
8:22-25,  versão  LXX).  Ele  também  é  intitulado  Primogênito,  como  o  apóstolo 
declarou:  “que  é  o  primogênito  de  toda  a  criação”  (Cl  1:15).  O  primogênito, 
entretanto,  não é diferente  por  natureza da pessoa da Sabedoria,  mas una e a 
mesma.  Finalmente,  o  apóstolo  Paulo  diz  que  “Cristo  (é)  o  poder  de  Deus  e  
sabedoria de Deus.” (1 Cor 1:24)

(...)

De Principiis I.2.9

Vejamos agora qual é o significado da expressão que é encontrada na Sabedoria de 
Salomão, onde se diz que a Sabedoria “é um tipo de sopro do poder de Deus, e o  
mais puro eflúvio da glória do Onipotente, e o esplendor da eterna luz, e o espelho  
sem mácula da atividade e poder de Deus, e a imagem de Sua bondade”(Sb 7:25). 
Essas, então são as definições que ele dá a Deus, assinalando por meio de cada um 
delas determinados atributos que pertencem à Sabedoria de Deus, chamando de 
sabedoria o poder, e a glória, e a luz eterna, e a atividade, e a bondade de Deus.  
Não diz, porém, que a sabedoria é o sopro da glória do Todo-poderoso, nem que a  
luz eterna, nem a operosidade do Pai, nem Sua bondade, pois não seria apropriado 
que sopro devesse designar qualquer uma dessas; mas, com toda propriedade, diz 
que a sabedoria é o sopro do poder de Deus. Agora, pelo poder de Deus deve ser  
entendido o que pelo qual Ele é forte; pelo qual determina, restringe e governa todas 
as coisas visíveis e invisíveis;  que basta para todas as coisas que rege em Sua 
providência; entre as que está presente, como se fosse um indivíduo. E embora o 
sopro de todo esse poderoso e imensurável poder e vigor produzido por si mesmo, 
por assim dizer, devido a sua própria existência, procedeu do poder em si mesmo, 
como a vontade o faz a partir da mente, ainda que mesmo essa vontade de Deus 
seja, contudo, feita para se tornar o poder de Deus.

Consequentemente  um  outro  poder  é  produzido,  que  existe  com  suas  próprias 
propriedades, - um tipo de sopro, com diz a Escritura, do primordial e incriado poder 



de Deus,  derivando dEle seu ser  e  nunca em tempo algum inexistente.  Pois se 
alguém afirmar que ele não existia anteriormente, mas veio à existência depois, que 
ele explique a razão pela qual o Pai, que deu origem (ao poder), não o fez antes. E 
caso ele admita que existiu um começo, quando tal sopro procedeu do poder de 
Deus, perguntaremos de novo, por que não ainda antes do começo que ele aceitou; 
e  dessa  forma,  sempre  exigindo  uma  data  anterior  e  levando  adiante  nossos 
questionamentos, chegaremos à conclusão que, já que Deus sempre possuiu poder 
e vontade, nunca houve razão inerente ou outro motivo por que Ele não possa ter 
sempre  possuído  aquela  benção  que desejou.  Por  isso  fica  demonstrado que  o 
sopro do poder de Deus sempre existiu, não tendo começo, salvo o próprio Deus.  
Nem seria adequado que devesse ter outro começo salvo o próprio Deus, de quem 
ele origina seu nascimento. E conforme a expressão do apóstolo, que Cristo “é o 
poder de Deus” (1 Cor 1:24), ele deve ser chamado não apenas de sopro do poder 
de Deus, mas poder a partir de poder.

Orígenes, aqui, trata da natureza divina de Cristo, estabelecendo-a como coeterna 
com a do Pai e colocando-a em igualdade de natureza e essência, porém existiria 
uma hierarquia de origem de poder. Já no último livro de De Principiis, ele expande 
esse assertiva para as três pessoas da Trindade:

De Principiis IV.28

(...)Como a luz, portanto, nunca poderia existir sem esplendor, então nem pode o 
Filho ser compreendido sem o Pai; pois Ele é chamado de “expressa imagem de 
Sua pessoa” (cf. Hb 1:3) e o Verbo e a Sabedoria. Com, então, pode-se declarar que 
outrora houve uma época quando Ele não era o Filho? Pois isso não nada mais do 
que dizer que outrora houve uma época quando ele não era a Verdade,  nem a 
Sabedoria,  nem a Vida, embora em todos esses seja considerado ser a perfeita  
essência de Deus,  o  Pai;  já  que essas coisas não podem ser retiradas dEle ou 
mesmo  separadas  de  Sua  essência.  E  apesar  de  se  dizer  serem  muitas,  em 
entendimento, essas qualidades, e ainda que em sua natureza sejam uma, e que 
nelas está a plenitude da divindade. Agora essa expressão que empregamos – “que 
nunca houve uma época quando Ele não existia” - devem ser entendidas como uma 
concessão. Já que essas mesmas palavras “quando” ou “nunca” têm um significado 
que está relacionado ao tempo, ao passo que as declarações feitas acerca do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo devem ser compreendidas como transcendendo todo o 
tempo, todas as eras e toda a eternidade. Visto que é somente a Trindade que 
excede  a  compreensão  não  apenas  temporal,  mas  até  da  eterna  inteligência; 
enquanto as outras coisas que não estão incluídas nela são medidas por épocas e 
eras. (111)

Que ninguém pense ter sido esse viés trinitário um acréscimo feito por Rufino, pois 
Atanásio de Alexandria – o campeão oriental do credo niceno durante a controvérsia 
ariana  –  citou  explicitamente  Orígenes  em  grego  como  sendo  partidário  da 
coeternidade de Pai, Filho e Espírito Santo. 

Atanásio, De Decretis, cap. VI

E quanto  a eterna coexistência  do  Verbo com o Pai  e  que Ele  não é  de outra 
essência  ou hipóstase,  mas da própria  do  Pai,  como os Bispos no Concílio  [de 
Niceia] disseram, podes ouvir outra vez também do laborioso Orígenes. Já que o 
que escrevia era questionando ou como forma de exercício - que ninguém tome 



como sendo expressivo de seus próprios sentimentos, mas de partidários a competir  
numa investigação – mas o que ele definitivamente declara é que é o sentimento do 
laborioso  homem.  Então,  após  suas  preliminares  (por  assim  dizer)  contra  os 
hereges, ele introduz diretamente sua crença pessoal desta forma:

“Se há uma Imagem do Invisível Deus, é uma Imagem invisível; não apenas isso,  
mas, serei claro em acrescentar que, como sendo a semelhança do Pai, ela nunca  
inexistiu. Pois quando que esteve tal Deus, que, segundo João, é chamado de Luz  
(pois 'Deus é Luz'), sem uma irradiação de Sua própria glória, para que um homem  
presumisse  declarar  a  origem  da  existência  do  Filho,  como  se  antes  ele  não  
existisse? Mas quando não havia tal Imagem da hipóstase Inefável e Inominável e  
Indescritível  do Pai,  tal  Expressão e Verbo, e Ele que conhece o Pai? Pois que  
entenda bem quem se atreve a dizer,  'Outrora não existia o Filho',  que ele está  
dizendo, 'Outrora não existia Sabedoria', e 'não existia o Verbo', e 'não existia Vida'. ”  
(...)

Fica no ar a qual obra ele está exatamente se referindo, mas o que importa é esse 
relato ser uma fonte independente de um pensamento similar ao encontrado em De 
Principiis e, também, em Comentário à Epístola aos Romanos (112), descartando a 
hipótese de Rufino ter inserido uma tese sua. É curioso observar que Orígenes, como 
visto no cap. III, também fora acusado por outros teólogos de flertar com os arianos, 
justamente por “subordinar” Cristo e o Espírito Santo ao Pai. Muitas críticas, e essa é 
uma  delas,  a  sua  obra  residiam  justamente  numa  abordagem  pontual  do  que 
Orígenes realmente dissera.

Quem leu os anátemas correspondentes à cristologia, deve ter reparado que eles não 
falam exatamente da relação entre o Pai e o Filho, mas de uma “alma de Cristo”. Até  
agora,  foi  vista  apenas sua parte  “divina”,  tendo Orígenes tratado do episódio  da 
“Encarnação” no livro II de De Principiis. Foi essa solução que o alexandrino deu para 
a união entre o Criador e uma Criatura o que sofreu distorções ao longo do tempo.

De Principiis, II, 6

(...) Assim, o Unigênito de Deus, através do qual, como previamente se demonstrou 
no curso da discussão, todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, conforme 
a opinião da Escritura, tanto fez todas as coisas e ama o que fez. Pois já que Ele  
mesmo é a imagem invisível do invisível Deus, invisivelmente transferiu uma parte 
em Si mesmo para todas as criaturas racionais, para que cada uma obtivesse uma 
parte dEle proporcionada exatamente para o total de afeição com que O estimou. 
Mas  já  que,  segundo  a  faculdade  do  livre-arbítrio,  variedade  e  diversidade 
caracterizaram as almas individuais, de modo que uma estava mais vinculada ao 
Autor de seu ser com um amor mais caloroso e outra com uma estima mais débil e 
fraca, tal alma (anima) – considerando que Jesus disse, “Ninguém tirará minha vida  
(animam) de mim” (Jo 10:18) – estando inerentemente, desde o princípio da criação 
e depois, nEle de forma inseparável e indissolúvel, como sendo a Sabedoria e Verbo 
de Deus, e a Verdade e genuína Luz, e recebendo-O plenamente, e adentrando em 
Sua luz e esplendor, formou com Ele um grau pré-emitente (principaliter) de espírito 
uno, conforme a promessa do apóstolo aos que zelassem a isso imitar, que “ele foi  
unido ao Senhor em um espírito” (1 Cor 6:17). Vindo de uma alma essa substância, 
então sendo intermediária entre Deus e a carne – sendo impossível para a natureza 
de Deus entremesclar-se com um corpo sem um instrumento mediador – nasce o 
homem-Deus, como dissemos, tal substância sendo intermediária, sua natureza não 
é contrária a assumir um corpo. Mas nem, por outro lado, era oposto à natureza 
daquela alma, como uma existência racional, receber Deus, para dentro do qual, 



como acima declarado, como para dentro do Verbo, e da Sabedoria, e da Verdade 
ela já havia plenamente entrado. E assim ela merecidamente é chamada, junto com 
a carne que assumira, de Filho de Deus, e o Poder de Deus, o Cristo, e a Sabedoria 
de Deus, seja porque estava plenamente no Filho de Deus, ou porque recebeu o 
Filho de Deus totalmente dentro de si mesma. E ainda, o Filho de Deus, por meio do 
qual todas as coisas foram criadas, é chamado Jesus Cristo e Filho do homem. (...)

De todas as almas criadas, uma única não teria se afastado deles e decaído. Muito 
pelo contrário: manteve contato tão estreito com o Filho que sofreu uma infusão de 
todas as suas características e se tornou também Deus por transferência de poder. 
Foi essa alma divinizada que, ao se mesclar com um dos membros da Trindade, se 
tornou o instrumento para a Encarnação de Cristo. Também não há razão duvidar do 
texto que Rufino os trouxe, visto que ideia similar aparece em Contra Celso, VI, 47, 
que é uma fonte independente e em grego (113). 

Infelizmente, a cristologia de Orígenes é muitas vezes apresentada como se fosse 
“apenas”  isso,  esquecendo  outros  aspetos  que  ele  discutiu.  Quem  ler  o  verbete 
Cristianismo do Dicionário Filosófico de Voltaire, notará que ele atribui aos arianos do 
começo do século IV o uso de um trecho dessa obra de Orígenes e que simplifica 
demais a ideia do teólogo (114). Até o atualmente famoso Bart Ehrman [2003, cap. 
VII] dá uma versão demais centrada só na Encarnação. Talvez uma abordagem mais 
plena da cristologia origenista requeira uma obra totalmente dedicada a ele, como 
[Crouzel] ou [Malaty].

E foi justamente o uso isolado de uma das análises de Orígenes que levou a doutrinas 
cristológicas de uma safra um tanto sui generis no século IV: numa série de ditos – 
Kephalaia Gnostika – escrita pelo monge Evágrio Pôntico, alma que daria origem à 
parte humana Cristo também interagiu com o Verbo, mas sua união com o Verbo 
deixou de ser o bastante para que fosse considerada como parte da Trindade.

I, 77 A segunda natureza é o símbolo do corpo e a primeira natureza [é] o [símbolo]  
da  alma.  E  o  [símbolo  do]  νους  é  Cristo  que  está  unido  ao  conhecimento  da 
Unidade.

IV, 18 A unção inteligível é o conhecimento espiritual da santa Unidade, e o Cristo é 
o que está unido a esse conhecimento. Se isso é assim, o Cristo não é o Verbo no 
princípio, tal como aquele que é ungido não é Deus no princípio. Mais precisamente, 
o último [é Deus] porque o primeiro [ungido] é o Cristo e o primeiro [é ungido] porque 
o último [Deus] é Deus.

IV, 21 A unção tanto indica conhecimento da Unidade ou designa a contemplação 
dos seres. E se Cristo está mais ungido que os demais (Sl 44:8), é evidente que está  
ungido com o conhecimento da Unidade. Por causa disso, apenas ele é dito estar 
sentado à direita de seu Pai (cf.  Ef 1:20, Col 3:1,  Hb 10:12);  a  direita que aqui, 
segundo a regra dos γνοστικοι, indica a Mônada (115) e a Unidade.

V, 69 A abençoada Trindade é o símbolo da água abençoada e a Árvore da Vida é o 
Cristo que lá bebe.

De certa forma, esses extratos de Kephalaia podem nos dar um vislumbre de como 
pode  ter  surgido  a  facção  origenista  dos  tetraditas,  que  teriam  transformado  a 
Trindade numa Tétrade pela adição do Cristo-alma aos três demais. Ao contrário dos 



isochristas, para eles a alma de Cristo ainda manteria uma distinção em relação às 
demais quando chegasse a consumação final. O nome de protoktistas (primeiros da 
criação) pode estar associado não apenas à crença na preexistência, mas também 
por associação a Cristo como primeiro ser criado e mediador da criação material:

IV, 58 Deus, quando criou os λογικοι (intelectos), não estava em nada; mas, quando 
ele cria a natureza corporal e mundos que surgem dela, ele está em seu Cristo.

Outras  passagens  de  Kephalaia que  também  trazem  esse  Cristo  no  papel  de 
demiurgo, aliadas àquelas que abrem a possibilidade de suas prerrogativas serem 
compartilhadas por outras almas que se ligarem ao conhecimento, podem ter dado a 
base teológica para o desenvolvimento facção isochrista:

IV, 8. O coerdeiro de Cristo (Rm 8:17) é o que chega à Unidade e se deleitar em 
contemplação com o Cristo.

IV, 9. Se o herdeiro for uma coisa e a herança outra, o Verbo não é o que se herda: 
em vez disso, o Cristo (herda) o Verbo que é a herança; porque quem quer que 
herde está, assim, unido à herança; e o Verbo-Deus é livre da (ou “para a” ?) união.

V, 81. Quando o νους tiver recebido conhecimento essencial, então ela também será 
chamada de “Deus”, porque também será capaz de criar mundos variados.

O raciocínio é simples: se a alma de Cristo se ligou ao Verbo por não ter caído, então 
aquelas  que  ascendessem  novamente  ao  estado  primordial  também  teriam  essa 
capacidade. Daí não é difícil  entender as passagens finais do Livro de  Hierotheos 
mencionando uma alma a criar éons ao fim de sua jornada. [voltar]

3)  Encarnação de Cristo entre Anjos: Pela lógica de seu sistema, os anjos também 
haviam sofrido a queda original. Não tanto quanto os humanos e os demônios, mas, 
tais  como  os  últimos,  seriam  seres  racionais  e  dotados  de  livre-arbítrio  e  em 
necessidade superar imperfeições rumo ao estado original. Para os homens, o papel 
de Cristo seria o de mestre e catalisador dessa restauração:

Contra Celso, III, 28

Os  cristãos  veem  que  com  Jesus  a  natureza  divina  e  a  natureza  humana 
começaram a  se  entrelaçar,  para  que  a  natureza  humana,  pela  participação  na 
divindade, seja divinizada, não só em Jesus mas também naqueles todos que, com 
fé, adotam o gênero de vida que Jesus ensinou e eleva até à amizade por Deus e à 
comunhão com ele quem vive conforme os preceitos de Jesus.

Idem, VI, 68

Expresso em termos corporais e pregado como carne, ele chama a si aqueles que 
estão para torná-los conformes ao logos que se fez carne, e em seguida, fazê-los 
subir, para que o vejam assim como era antes de ser tornar carne; de tal modo que 
recebem este  benefício,  se  elevam  a  partir  dessa  iniciação  segunda  a  carne  e 
podem dizer: “Mesmo se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o  



conhecemos assim” (2 Cor 5:16).

Assim, foi natural que Orígenes cogitasse papel similar para Cristo entre os anjos:

Comentário sobre João, I, 34.

Já que o Deus de todas as coisas fez primeira em honra alguma raça de seres 
racionais; essa eu considero que sejam os que são chamados deuses, e a segunda 
ordem,  digamos por  enquanto,  são  os  tronos,  e  a  terceira,  sem dúvida,  são as 
dominações. E assim vamos descendo de ordem até a última raça racional, que, 
talvez, não possa ser outra que não o homem. Assim, o Salvador se tornou, de um 
modo  mais  divino  que  Paulo,  tudo  para  todos,  de  forma  que  Ele  pode  tanto 
conquistar todos ou aperfeiçoá-los; está claro que Ele se tornou um homem e, para 
os  anjos,  um  anjo,  descobriremos  a  razão  para  acreditar  que  foi  assim  se 
observarmos as aparições e palavras dos anjos, em algumas das quais os anjos 
parecem Lhe pertencer.

Curiosamente,  aqui  os  demônios  ficaram  de  fora.  Isso  gera  indagações  sobre  o 
próximo grupo de anátemas. [voltar]

4) Crucifixão por Demônios: Da carta de Jerônimo a Ávito:

Após dizer que, segundo o apocalipse de João, “o evangelho eterno” (Ap 14:6) que 
será revelado no céu superará nosso evangelho como a pregação de Cristo supera 
os sacramentos da antiga lei (*), ele declarou o que é sacrilégio até mesmo pensar: 
que Cristo irá mais uma vez sofrer no céu pela salvação de demônios. E embora não 
tenha dito expressamente, ainda fica sugerido em suas palavras que, como para os 
homens Deus se fez homem para libertar os homens, então para a salvação de 
demônios, quando ele vier liberá-los, vai se tornar um demônio.

(*) Este termo na época de Jerônimo não tinha se tornado restrito ao seu sentido 
mais tardio. Qualquer coisa misteriosa ou sagrada era chamada de um sacramento. 
Aqui, refere-se ao ensinamento místico do Antigo Testamento. [nota de Schaff]

Tal passagem não pode ser encontrada na tradução de Rufino de  De Principiis. No 
capítulo III foi apresentado um trecho de Comentário sobre a Epístola aos Romanos 
(V.10.14) – que também chegou até nós via Rufino – em que a possibilidade de um 
novo sacrifício de Cristo fosse necessário é atribuída a terceiros e é rechaçada por 
Orígenes. É provável, como lá comentado, que a tese fosse exposta por Orígenes, 
mesmo, só para questioná-la. Era assim sua maneira de agir, conforme o relato de 
Atanásio exposto acima neste capítulo. Não há razão, então, para duvidar que uma 
restauração dos demônios fosse cogitada em De Principiis. A questão é, no jogo de 
antíteses,  que  fim  ela  levou?  A  redenção  de  todos  os  seres  racionais  é  uma 
consequência lógica do sistema origenista contido em De Principiis; entretanto, como 
observado por  alguns autores (116),  algumas passagens contidas no mesmo livro 
mostram um quadro um tanto confuso, onde Orígenes “não bate o martelo” se haverá 
salvação de Satanás e seus anjos ou não, e nem afirma que “tudo em todos” significa 
absolutamente todos os seres:



I.6.3

E é a partir daqui que toda esta vida mortal fica cheia de lutas e provações causadas 
pela oposição e inimizade dos que caíram de uma condição melhor sem nem olhar 
para trás e são chamados de diabo e seus anjos, e as outras ordens do mal que o 
apóstolo  classificou  entre  os  poderes  opositores.  Mas  se  qualquer  uma  dessas 
ordens que agem sob o governo do diabo e obedecem a seus ímpios comandos 
serão num mundo futuro convertidas à retidão por causa sua posse da faculdade de 
livre-arbítrio, ou se impiedade persistente e inveterada pode ser transformada pelo 
poder do hábito numa natureza, é um resultado que você mesmo, leitor, pode dar 
aprovação, se nem nesses presentes mundos que são visíveis e temporais, nem 
naqueles que são invisíveis e eternos, tal porção deva diferir totalmente da unidade 
e bom estado finais das coisas.

III.6.2

Já que, então, está prometido que no final Deus será tudo em todos, não devemos 
supor, como apropriado, que animais, sejam carneiros ou outro gado, chegam a tal  
final, para que não se deduza que Deus habita até em animais, sejam carneiros ou 
gado; e também da mesma forma com fragmentos de madeira ou rochas, para que 
não se diga que Deus também está neles. Então, mais uma vez, nada que é iníquo 
há de alcançar tal final, para que, enquanto se afirma que Deus está em todas as 
coisas, não se possa afirmar que Ele seja um receptáculo de iniquidade. Pois se 
agora declaramos que Deus está em todo lugar e em todas as coisas, baseados em 
que nada pode estar vazio de Deus, no entanto não dizemos que Ele agora é todas 
as coisas em que está. E daqui por diante devemos tomar mais cuidado quanto ao 
que é que significa a perfeição de santidade e o final das coisas, que não é apenas 
dito  Deus  está  em  todas  as  coisas,  mas  também  [que  é]  tudo  em  todos.  
Indaguemos, então, quais são todas essas coisas em que Deus ser tornará tudo. 

Uma passagem pouco após essa última declara qual será o “último inimigo” que há de 
se render ao chamado e se sujeitar a Cristo:

III.6.5

Além disso, afirma-se por essa razão ser o ultimo inimigo, que é chamado de morte,  
destruído,  que não pode haver  nada de pesaroso deixado  quando a  morte  não 
existir, nem nada que seja adverso quando não há inimigo. A destruição do último 
inimigo, na verdade, deve ser compreendida não como se fosse sua substância, que 
foi formada por Deus, destinada a perecer, mas porque de sua mente e vontade 
hostil, que não veio de Deus, mas de si mesmo, serão destruídas. Sua destruição, 
portanto, não será sua inexistência, mas seu cessar de ser inimigo e (de ser) morte. 
Pois nada é impossível ao Onipotente, nem nada é incapaz de restauração ao seu 
Criador: pois Ele fez tudo que possa existir e tais coisa feitas para a existência não  
podem cessar de existir.

Não é difícil  associar “morte” – último inimigo – com o diabo, já que “o salário do 
pecado é a morte” (Rm 6:23) e pecado é com ele mesmo. Em oposição a esse trecho, 
chegaram até nós,  por vias indiretas,  dois supostos documentos de Orígenes que 
refutariam  claramente  a  tese  da  “salvação  do  diabo”.  O  primeiro  é  uma  carta 
endereçada “a alguns amigos de Alexandria” citada por Rufino:



“Algumas das pessoas que se comprazem em acusar seus vizinhos trazem contra 
nós e nosso ensino a acusação de blasfêmia, embora de nós nunca tenham ouvido 
nada do tipo. Que prestem atenção a si mesmas em como recusam a atentar para 
aquela solene injunção que diz que ‘maldizentes não herdarão o reino de Deus’  
quando declaram que o pai da iniquidade e perdição e dos que estão expulsos do 
reino de Deus, ou seja: o diabo, será salvo, algo que nenhum homem pode dizer 
mesmo que tenha perdido o juízo e esteja manifestadamente insano. Embora não 
surpreenda, imagino se meu ensinamento é falsificado por meus adversários e está 
corrompido e adulterado da mesma foram que as epístolas de Paulo, o Apóstolo.”

Rufino – Da adulteração das Obras de Orígenes, parágrafo 7

O segundo foi trazido por seu antagonista, Jerônimo de Aquileia. Após acusar Rufino 
e haver editado a carta supracitada, ele dá uma nova fonte onde Orígenes negaria a 
salvação do diabo:

Existe em grego um diálogo entre Orígenes e Cândido, o defensor da heresia de  
Valentino, em que, admito, parece-me que quando o leio estou assistindo a uma luta 
entre dois gladiadores andabacianos. Cândido alega que o Filho é da substância do 
Pai, caindo no erro de declarar uma Probolé ou Produção. Por outro lado, Orígenes, 
como Ário e Eunômio, recusa a admitir que Ele seja produzido ou gerado, por temor 
que, assim, o Pai deve ser dividido em partes: mas diz que Ele era uma sublime e 
excelentíssima  criação  que  veio  a  existir  pela  vontade  do  Pai  como  as  outras 
criaturas. Eles, então, passam para uma segunda questão. Cândido declara que o 
diabo é de uma natureza totalmente má que nunca pode ser salva. Contra isso, 
Orígenes declara corretamente que ele não é de uma substância perecível, mas que 
é  por  sua  própria  vontade que  caiu  e  pode  ser  salvo.  Isso  Cândido falsamente 
transforma numa censura contra Orígenes, como se ele tivesse dito que a natureza 
diabólica poderia ser salva. Por essa razão, aquilo de que Cândido tinha falsamente  
o  acusado,  Orígenes  refuta.  Contudo,  vemos  que  nesse  apenas  nesse  Diálogo 
Orígenes acusa os heréticos de ter falsificado seus escritos, não nos outros livros,  
acerca dos quais nenhuma questão foi levantada. De outra forma, se tivermos de 
acreditar que tudo que é herético não devido a Orígenes, mas aos heréticos, ao 
passo que quase todos os seus livros estão cheios desses erros, nada de Orígenes 
permanecerá, mas tudo deve ser trabalho daqueles cujos nomes ignoramos.

Jerônimo – Apologia própria contra os Livros de Rufino, livro II, 19

Pena que Jerônimo não traga exatamente qual foi o argumento para a refutação ao 
valentiano,  mas não importa  qual  dos dois  fale  a  verdade,  pois  se tem tanto  um 
defensor quanto um detrator de Orígenes afirmando que ele chegou a negar uma tese 
dedutível  a  partir  de  De Principiis,  pode-se  cogitar  que  muitos  antagonistas  dele 
transformaram um exercício especulativo em afirmação categórica. (117)

Em Comentário sobre o Evangelho de João – uma obra que, embora incompleta, 
chegou até nós em grego – traz passagens um tanto antagônicas, sugerindo a ideia 
de “universal, mas nem tanto”. Logo no início:

Comentário de João I.16

Falamos de um começo em referência a uma transição. Aqui tem a ver com uma 
estrada e com comprimento. Isso aparece no dito: “O começo de um bom caminho é  



fazer justiça.” (Pr. 16:7, versão LXX). Já que o bom caminho é longo, então com 
referência ele tem de ser primeiramente tratada a questão relacionada com a ação, 
e esse lado é apresentado nas palavras “fazer justiça”; o lado contemplativo surge 
para consideração depois. Nesse último, o fim dele chega para descansar finalmente 
na dita restauração de todas as coisas, já que nenhum inimigo com quem lutar lhes 
é deixado, se for verdadeiro o que se diz: “Pois Ele tem de reinar até que tenha  
posto todos os seus inimigos sob Seus pés. Mas o último inimigo a ser destruído é a  
morte” (I Cor 15:25-26). Pois então apenas uma atividade será deixada para os que 
vierem a Deus em razão de Seu verbo que está  com Ele,  tal  é,  a  saber,  a  de 
conhecer Deus, de modo que, encontrando-se pelo conhecimento do Pai, possam 
todos ser Seu Filho, como agora ninguém além do Filho conhece o Pai. (...)

O que lembra  bastante  a  passagem III.6.5  de  De Principiis.  Mais  tarde,  temos a 
sugestão de que o fim dos inimigos não necessariamente significaria um perdão para 
todos eles, dependendo da falta cometida:

Idem, XIX, parágrafo 88 (v. nota 118)

Mas sei que alguns são dominados por seu próprio pecado não apenas nesta era,  
mas também na era vindoura, como os de quem o Verbo fala: “Se alguém blasfema 
contra o Espírito Santo, ele não tem perdão nem nesta era, nem na vindoura” (cf. Mt 
12:32,  Mc  3:29,  Lc  12:10).  Se,  contudo,  não  perdão  na  era  vindoura,  nem  há 
também nas eras que vêm depois dela. (cf. Ef 2:7)

No  que  se  refere  especificamente  ao  diabo,  Orígenes  advoga  que  sua  opção  e 
contínua ação no Mal tenham modificado definitivamente sua natureza:

Idem, XX, parágrafo 174

Mas  provavelmente  alguém  pode  se  sentir  ofendido  por  ser  o  Anti-Cristo  uma 
mentira, já que ele não será mais culpável se, em substância, ele não for nada mais  
que mentira. Caso se compare com isso o que se diz em Ezequiel sobre aquele que,  
por causa do mal, mudou tanto que se tornou destruição, “Tornaste-te destruição e  
não  existirás  para  sempre”  (Ez  28:19,  versão  (?)LXX),  ele  suportará  da  mesma 
maneira  a  possibilidade  de  que  alguém  se  torne  uma  mentira,  não  por  sua 
substância de criação, mas tendo se tornado tal e sido dotado com tal natureza, se 
eu puder usar uma nova expressão, por mudança e sua própria escolha. (119)

O quadro geral é, em suma, um tanto contraditório e hesitante na obra de Orígenes. A 
própria  ideia  de  apotacatástase apresenta  uma  contradição  intrínseca:  se  todos 
devem retornar ao Pai, o que é feito de seu livre-arbítrio, então? O respeito à vontade 
dos seres racionais e a aplicação de justiça são os dois pilares de De Principiis, mas a 
tese de que o princípio e o fim são os mesmos – i.e. todas as almas puras – os faz 
conflitar.  Talvez,  como  salientou  Crouzel,  no  fundo  Orígenes  fosse  um  otimista, 
firmemente  convencido  que  o  apelo  divino  é  tão  irresistível  que  todos  acabariam 
cedendo em algum instante. [voltar]

5) Astros como Seres Racionais: livro I. 7 de De Principiis:



2. Então, em primeiro lugar vejamos qual juízo pode-se descobrir acerca do sol, da 
lua e das estrelas – se a tese,  defendida por  alguns, de sua imutabilidade está 
correta – e sejam as declarações da santa Escritura, o tanto quanto possível, as 
primeiras mencionadas. Já que Jó parece afirmar que não apenas estão as estrelas 
sujeitas a pecar, mas também que elas não estão limpas do contágio por ele. O 
seguinte são suas palavras: “As estrelas também não são limpas ao Teu olhar” (cf. 
Jó 25:5). Nem isso deve ser entendido como o esplendor de sua substância física, 
como se fosse para falar, por exemplo, de uma peça de roupa que não está limpa; 
pois se tal  fosse o significado, então a acusação de uma limpeza insuficiente no 
esplendor de sua substância corporal implicaria numa injuriosa reflexão quanto ao 
seu Criador. Pois se elas são incapazes de, por meio de seus próprios esforços 
diligentes, adquirir por si mesmas um corpo de maior brilho, ou por sua preguiça,  
tornar os que elas têm menos puros, como deveriam incorrer em censura por serem 
estrelas que não estão limpas,  se elas não recebem nenhuma louvor  por serem 
assim?

3.  Mas para chegar  a uma compreensão mais clara dessas questões,  devemos 
primeiramente indagar em sequência a esse ponto se é permissível supor se elas 
são seres vivos e racionais; então, em seguida, se suas almas vieram à existência 
ao  mesmo tempo em que seus corpos,  ou  se  parecem ser  anteriores a eles;  e 
também se, após o fim do mundo, entenderemos que elas serão libertadas de seus 
corpos; e se, como cessamos de viver, então elas também cessaram de iluminar o 
mundo. Apesar de esse questionamento poder parecer ser de algum modo ousado, 
no  entanto,  como  somos  incitados  pelo  desejo  de  averiguar  a  verdade  o  tanto 
quanto possível, não parece haver nenhum absurdo em tentar uma investigação do 
assunto aprazível à graça do Espírito Santo.

Pensamos, pois, que elas podem ser designadas como seres vivos, por essa razão 
dizem que elas obedecem às ordens de Deus, que é ordinariamente o caso com 
seres racionais.  “Dei  uma ordem a todas as estrelas”  (cf.  LXX, Is.  45:12),  diz  o 
Senhor. Então, quais são essas ordens? Aquelas, a saber, para que cada estrela, 
em sua ordem e curso, conceda ao mundo a porção de esplendor que lhe tem sido 
confiada. Pois aquelas que são chamadas de planetas se movem em órbitas de um 
tipo  e  as  que  são  chamadas  de  απλανεις  são  diferentes.  Então,  segue-se 
manifestadamente disso que nem pode o movimento de tal corpo se dar sem uma 
alma, nem podem coisas vivas estar em alguma circunstância sem movimento. E 
vendo que as estrelas se movem com tamanha ordem e regularidade, que seus 
movimentos nunca aparentam estar em alguma circunstância sujeitos a desordem, 
não seria o cúmulo da insensatez dizer que tão ordenada observância de método e 
planejamento  pudesse  ser  executado  ou  concluído  por  seres  irracionais?  Nos 
escritos  de  Jeremias,  de  fato,  a  lua  é  chamada  de  rainha  do  céu  (Jr  7:18).  
Entretanto,  se as estrelas são seres vivos  e racionais,  indubitavelmente surgirão 
entre elas tanto avanços e quedas. Já que a fala de Jó, “as estrelas não são limpas  
ao Teu olhar”, parece-me transmitir algo de tal ideia.

Aqui se pode ver o raciocínio de Orígenes em ação, especulando seu sistema a partir 
de livre associação de fragmentos da Bíblia. É bom notar como o caráter investigativo 
de seu discurso foi transformado em afirmação dogmática pelos anátemas do concílio. 
Os que creem que ele defendia uma reencarnação em moldes ocidentais modernos - 
embora  em outro  mundo  -  favor  atentar  que  para  Orígenes  de  mundo  habitado, 
mesmo, existiria apenas a Terra (ou o Céu, pelos anjos, e o inferno, pelos demônios), 
pois os corpos celestes não eram outras “moradas da casa do Pai”, mas seres vivos a 
partilhar da culpa na queda original. Para Orígenes os mundos eram sequenciais, um 
para cada era distinta. [voltar]



6)  Limitação  ao  Poder  de  Deus:  este  é  um caso  em que  efetivamente  podemos 
perceber uma alteração no texto feita pela tradução de Rufino. Em sua tradução de 
De Principiis, II, 9 aparece:

1. (...) Mas voltemos à ordem de nossa discussão pretendida e seja o princípio da 
criação, até onde a compreensão pode contemplar o começo da criação de Deus. 
Em tal princípio, pois, temos de supor que Deus criou um número tão grande de 
criaturas  racionais  ou  intelectuais  (ou  qualquer  nome  pelo  qual  devam  ser 
chamadas) - que anteriormente denominamos intelectos - o quanto Ele anteviu que 
seria suficiente. É certo que os fez conforme algum número definido, predeterminado 
por Ele mesmo: visto que não é para imaginar, como alguns teriam, que as criaturas 
não têm limite, porque onde não há limite, não pode haver nem compreensão, nem 
limitação  alguma.  Portanto,  se  fosse  esse  o  caso,  então  as  coisas  criadas  não 
poderiam ser nem sujeitadas ou administradas por Deus. Já que, naturalmente, o 
que  quer  seja  infinito  será,  também,  incompreensível.  Além  disso,  como  diz  a 
Escritura, “Deus organizou todas as coisas em número e medida” (cf. Sb 11:20); e 
por isso um número será corretamente aplicado às criaturas ou intelectos. (...)

Agora compare com o trecho extraído  da “Carta a Mena” escrita por Justiniano:

No começo,  como o  contemplamos,  Deus criou  por  um ato  de sua vontade um 
número  tão  grande  de  seres  inteligentes  tanto  quanto  ele  podia  controla.  Pois 
devemos sustentar que mesmo o poder de Deus é finito e não devemos,  sob o 
pretexto de louvá-lo, perder vista de suas limitações. Pois se o poder divino fosse 
infinito, forçosamente não poderia nem mesmo entender a si mesmo, já que o infinito 
é  por  sua  natureza  incompreensível.  Ele  fez,  assim,  tantos  quantos  ele  podia 
apreender, e reter em mãos, e sujeitar a sua providência.

Um resumo dessa ideia pode ser encontrado na carta de número XCVIII de Jerônimo, 
onde ele  traduz para o latim a condenação que seu contemporâneo – Teófilo  de 
Alexandria – fez contra Orígenes. Nota-se que Rufino manteve as linhas gerais do 
discurso original,  mas sem dúvida o suavizou ao estabelecer a finitude da criação 
como uma necessidade para ela mesma, e não uma limitação divina.

Dado  o  nó  lógico  que  uma  onipotência  absoluta  pode  causar,  limitações  a  ela 
retornariam à teologia cristã tempos depois. Obviamente os teólogos tomaram mais 
cuidado que Orígenes para não “chocar” seu publico. Tomás de Aquino, por exemplo, 
restringiu o conceito de onipotência a todos os atos que não gerassem contradição. 
[voltar]

7)  Ressurreição “Esférica”: Nenhuma obra de Orígenes que chegou até nós traz tal 
tese.  Nem  Justiniano  o  cita  aqui  para  justificar  seu  anátema.  Um  artigo  de  J.  
Festugière – De la doctrine “origéniste du corps glorieux sphéroïde” – é rapidamente 
comentado em [Perrone, p. 1174, n. 30], lançando a hipótese de que essa acusação 
teria surgido a partir  da equação “corpo da ressurreição = corpo glorioso = corpo  
astral  =  corpo  esférico”,  que  toma  como  premissa  que  Orígenes  pode  ser 
simplesmente tratado como um representante da sabedoria helênica, que considerava 
a esfera como a forma mais perfeita. 



A raiz de tal transformação pode estar no seguinte trecho de De Principiis:

III.6.4

Também com relação ao corpo, o apóstolo disse, “Temos uma casa que não foi feito  
com mãos, eterna nos céus” (cf,  II  Cor 5:1), i.e.,  na mansão dos abençoados. E 
dessa  declaração  podemos  conjecturar,  quão  puras,  quão  refinadas  e  quão 
gloriosas são as qualidade de tal corpo, se compararmos com aqueles que, embora 
seja corpos celestes e de luminosíssimo esplendor,  foram, entretanto, feitos com 
mãos e são visíveis a nossa vista. Mas diz-se de tal corpo que ele não é uma casa 
feita por mãos, mas eterno nos céus.

Indícios dessa crença em ressurreição esférica já final do o século IV são encontrados 
já condenação de Teófilo de Alexandria contra Orígenes. Como o V Concílio também 
condena [cf. Evágrio Escolástico] um origenista chamado Dídimo, o cego, pode ser 
dele essa tese. [voltar]

8) Aniquilação da Existência corporal: Há algumas passagens na tradução de Rufino 
de De Principiis onde Orígenes discute se o término será corpóreo ou não. A saber:

De Principiis I.6.4

Mas  já  que  Paulo  disse  que  certas  coisas  são  visíveis  e  passageiras  e  outras, 
diferentemente, são invisíveis e eternas, procedamos a indagar como essas coisas 
que são vistas são passageiras – se é porque afinal não haverá nada delas em 
todos os períodos do mundo vindouro, no qual aquela dispersão e separação do 
início vão sofrer um processo de restauração para o mesmo e único fim e similitude; 
ou porque, enquanto as formas das coisas que são vistas passam, sua natureza 
essencial não está sujeita à corrupção. E Paulo parece confirmar a última opinião 
quando diz, “pois a aparência deste mundo passa” (I Cor 7:31) Davi também parece 
declarar o mesmo nas palavras, “Os céus passarão, mas Tu permaneces; e eles  
envelhecerão como uma peça de roupa, e os mudará como uma veste, e como uma  
vestimenta serão mudados” (Sl 102:26). Já que os céus vão mudar, certamente o 
que é mudado não perece e se  a aparência do  mundo passa,  não é  de forma 
alguma  uma  aniquilação  ou  destruição  de  sua  substância  material  que  se 
demonstrará  ocorrer,  mas  um  tipo  de  mudança  qualitativa  e  transformação  de 
aparência. Isaías também, ao declarar profeticamente que haverá um novo céu e 
uma nova terra, sem dúvida sugere a mesma opinião. Já que essa renovação de 
céu e terra, e essa transmutação da forma do mundo presente, e essa mudança de 
céus será sem dúvida preparada pelos que estão caminhando por aquela via que 
assinalei acima e tendendo para aquela meta de felicidade a que, diz-se, mesmo os 
inimigos terão de se submeter, e na qual se diz que Deus é “ tudo em todos.” E se 
alguém  imagina  que  fim  a  natureza  material,  i.e.,  corporal  será  inteiramente 
destruída, ele não pode em nenhum aspecto partilhar de minha opinião, como seres 
tão numerosos e poderosos são capazes de viver  sem corpos já que isso é um 
atributo exclusivo da natureza divina – i.e., do Pai, do Filho e do Espírito Santo –  
existir sem qualquer substância material e sem tomar parte em qualquer grau de 
junção corpórea. Outro, talvez, diga que no fim toda substância corpórea será tão 
pura e refinada como é o éter e de uma pureza e limpeza celestiais. Como as coisas 
serão, contudo, é conhecido com certeza apenas por Deus e pelos que são Seus 
amigos por meio de Cristo e do Santo Espírito.



Aqui ficam expostos dois aspectos da visão de Orígenes acerca da ressurreição: em 
primeiro, alguma “essência” do corpo é preservada e a restauração se dá a partir dela 
e,  segundo,  não  há,  nesse  passo,  um descarte  da  matéria  original  como  muitos 
espiritualistas tendem a pensar, mas, sim, sua transformação em outra mais sutil. Fica 
em aberto a decisão de se haverá uma aniquilação dessa matéria sutil num estágio 
final.

De Principiis II.2.1-2

1. Neste tópico, alguns estão acostumados a indagar se, como o Pai gera um filho  
incriado e produz um Espírito Santo, não como se Ele não tivesse existência prévia, 
mas porque o Pai é a origem e a fonte do Filho ou Espírito Santo, e não se pode 
depreender como alguma anterioridade ou posteridade exista neles; assim também 
pode-se depreender um tipo similar de união ou relacionamento subsistindo entre a 
natureza  racional  e  a  matéria  corporal  entre  as  criaturas  racionais  e  a  matéria 
corporal. E para que este ponto pode ser mais plena e completamente examinado, o 
princípio da discussão é geralmente direcionado a indagar se essa mesma natureza 
corporal, que sustenta as vidas e contém os movimentos de mentes espirituais e 
racionais, será igualmente eterna como ela ou irá perecer e ser destruída. E para 
que a questão possa ser determinada com maior precisão, temos, em primeiro lugar, 
de  indagar  se  é  possível  para  criaturas  racionais  permanecer  completamente 
incorpóreas após terem alcançado o ápice de santidade e felicidade (que me parece 
ser o mais difícil e quase impossível logro); ou se devem sempre necessitar estar  
unidas a corpos. Se, pois, alguém puder mostrar uma razão pela qual fosse possível 
a elas dispensar inteiramente corpos, então acarretará em consequência que como 
a  natureza  corporal  -  criada  do  nada  após  intervalos  de  tempo  -  foi  produzida 
quando não existia,  ela  deve cessar  de ocorrer  quando o propósito  para o qual 
serviu não tiver mais existência.

2. Se, contudo, for impossível  sustentar-se esse ponto completamente, digo, que 
qualquer outra natureza além do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa viver sem 
um  corpo,  a  necessidade  de  raciocínio  lógico  nos  compele  a  entender  que  as 
naturezas  racionais  foram,  na  verdade,  criadas  no  começo,  mas  a  substância 
material foi separada delas somente em pensamento e compreensão e aparenta ter 
sido formada para eles, ou depois deles, e que eles nunca viveram nem vivem sem 
ela; já que uma vida incorpórea deve ser corretamente considerada como exclusiva 
da  Trindade.  Como  assinalamos  acima,  portanto,  tal  substância  material  deste 
mundo, possuindo uma natureza passível de todas as transformações possíveis, é, 
quando é arrastada abaixo para seres de ordem inferior, moldada na condição mais 
grosseira e sólida de um corpo, a fim de distinguir as formas variáveis e visíveis do 
mundo; mas quando ela se torna a serva dos mais perfeitos e abençoados seres, 
brilha no esplendor dos corpos celestiais e adorna tanto os anjos de Deus quanto os 
filhos da ressurreição com o revestimento de um corpo espiritual,  fora de tudo o 
diverso e variável estado do mundo será preenchido. Mas se alguém desejar discutir 
essas questões mais plenamente, será necessário, com toda a reverência e temor a 
Deus, examinar as sacras Escrituras com maior atenção e diligência, para averiguar 
se  o  sentido  secreto  e  oculto  dentro  delas  possa  talvez  revelar  qualquer  coisa 
quanto a essas questões; e algo pode ser descoberto em sua recôntida e misteriosa 
linguagem por meio da demonstração do Espírito Santo àqueles que são dignos, 
após muitos testemunhos terem sido reunidos sobre esse ponto.

As duas opções para o estado final dos seres racionais são reapresentadas no livro 
segundo, mas não chega a decisão alguma.



De Principiis III.6

1.  No  que  aparenta  já  avançar,  se  assim  podemos  nos  expressar,  e  de  ser 
meramente similar para se tornar o mesmo, porque na consumação ou fim, Deus é 
tudo em todos. E com referência a isso, alguém pergunta se a natureza corporal,  
embora  limpa e  purificada,  e  completamente  tornada espiritual,  não parece nem 
oferecer uma obstrução para atingir a dignidade da (divina) similitude ou à própria 
união,  porque  nem pode  uma  natureza  corpórea  mostrar-se  capaz  de  qualquer 
semelhança a uma natureza divina, que é certamente incorpórea; nem pode ser de 
forma real e merecida designada uma com ela, especial por sermos ensinados pelas 
verdades de nossa religião que para apenas aquele que é uno, isto é, o Filho com o 
Pai, deve-se atribuir a peculiaridade da (divina) natureza.

(...)

4. (…) Já que, então, as coisas “que se veem são temporais, mas as que não se  
veem são eternas” (2 Cor 4:18), todos aqueles corpos que vemos seja na terra ou no 
céu, e que são capazes de serem vistos, e foram feitos com mãos, mas não são 
eternos, são por muito superados em glória pelos que não são visíveis, nem feitos 
com mãos, mas são eternos. De tal comparação se pode conceber quão grande são 
o aspecto, e o esplendor e o brilho de um corpo espiritual; e quão verdadeiro é, que  
“nem viu o olho, nem escutou o ouvido, nem entrou no coração do homem para  
conceber o que Deus preparou para os que O amam” (I Cor 2:9, cf. Is 64:4). Não 
devemos,  porém,  duvidar  que  a  natureza  do  presente  corpo  nosso  pode,  pela 
vontade de Deus, que fez o que ele é, possa ser alçada a essas qualidades de 
refinamento,  e  pureza,  e esplendor  (a  que se caracterizam os referidos corpos), 
conforme a  condição das coisas exigir  e  os  méritos  de nossa natureza racional 
demandar. Finalmente, quando o mundo exigiu variedade e diversidade, a matéria 
entregou-se a si  mesma com toda docilidade através das diversas aparências e 
espécies de coisas para o Criador, como a seu Senhor e Produtor, do modo que Ele 
pôde extrair dela as várias formas de seres celestes e terrestres. Mas quando as 
coisas começaram a se dirigir rapidamente para a consumação em que todos serão 
um,  como  o  Pai  é  um com o  Filho,  pode-se  depreender,  como  uma  inferência 
racional, que onde todos são um, não haverá qualquer diversidade.

5. (...)Finalmente, nossa carne é tida pelos ignorantes e incréus como destinada a 
ser destruída após a morte, em tamanho grau que nenhum vestígio permanece de 
sua  antiga  substância.  Nós,  porém,  que  acreditamos  em  sua  ressurreição, 
compreendemos que apenas uma mudança foi produzida pela morte, mas que sua 
substância certamente permanece; e que pela vontade de seu Criador e no tempo 
indicado, ela será restaurada à vida; e que uma segunda mudança ocorrerá nela, de 
maneira que aquilo que foi inicialmente carne extraída do solo terrestre, e foi em 
seguida dissolvida pela morte, e novamente reduzida a pó e cinzas (“Pois pó tu és”, 
diz-se, “e ao pó retornarás”) (Gn 3:19), será mais uma vez erguida da terra e depois 
disso irá, conforme os méritos de sua alma residente, avançar para a glória de um 
corpo espiritual (cf. I Cor 15:44).

(...)

7. A totalidade desse raciocínio, pois, significa isso: que Deus criou duas naturezas 
gerais – uma visível, i.e., uma natureza corporal; e uma invisível, que é incorpórea. 
Então essas duas naturezas admitem duas diferentes permutações. Que a invisível 
e  racional  natureza  mude em mente  e  propósito,  porque  ela  é  dotada  de  livre-
arbítrio, e em razão disso se encontra ás vezes engajada na prática do bem e às 
vezes  na  do  oposto.  Mas  essa  natureza  corporal  admite  uma  mudança  de 
substância; daí então também Deus, o organizador de todas as coisas, tem o serviço 



da matéria ao Seu comando na modelagem, ou fabricação ou retoque do que quer 
que deseje, de modo que a natureza corporal pode ser transmutada e transformada 
em quaisquer formas ou diferentes espécies, conforme os méritos que as coisas 
demandam; o que o profeta evidentemente viu quando disse , “É Deu que faz e 
transforma todas as coisas” (Sl 102:25-26).

(...)

9.  Dessa  forma,  consequentemente,  temos  de  supor  que  na  consumação  e 
restauração de todas as coisas, os que fazem gradual avanço e que ascendem (na 
escala de melhoramento) chegarão, na devida medida e ordem, àquele patamar e 
ao treinamento que está contido nele, onde podem ser preparados pelas melhores 
instituições às quais nenhum acréscimo pode ser feito. Visto que, depois de Seus 
agentes e servos, o Senhor Cristo, que é Rei de todos, irá ele mesmo assumir o 
reino; i.e.,  após a instrução nas divinas virtudes, Ele mesmo instruirá os que são 
capazes de recebê-lO em relação ao seu ser-sabedoria, reinando sobre eles até tê-
los sujeitado ao Pai, que sujeitou todos a Si mesmo, i.e., que quando eles tiverem 
sido capazes de receber a Deus, Deus pode ser para eles tudo em todos. Assim 
então, como uma consequência necessário, a natureza corporal obterá a mais alta 
posição,  a  qual  nada  pode  ser  acrescentado.  Tendo  discutido  até  este  ponto  a 
qualidade da natureza corporal, ou do corpo espiritual, deixamo-la para a escolha do 
leitor determinar a que deva ser considerada a melhor. E aqui podemos trazer o 
terceiro livro a um término. 

No sexto capítulo do terceiro livro, Orígenes se dedica a especular sobre os eventos 
do  fim  dos  tempos,  em  especial  sobre  a  ressurreição.  Após  uma  espécie  de 
recapitulação de ideias expostas anteriormente, ele deixa a cargo do leitor a escolha 
entre a melhor alternativa sobre o estado final dos seres racionais. Vale, porém, expor 
uma citação de Jerônimo, provavelmente extraída do mesmo capítulo:

Jerônimo – Carta a Ávito

“Visto  que,  como  nós  já  frequentemente  observamos,  o  começo  é  
gerado outra vez a partir do fim, é uma questão se então haverá corpos  
ou se a existência será mantida em alguma ocasião sem eles, quando  
tiverem sido aniquilados, e assim a vida de seres incorpóreos deve ser  
tida como incorpórea, como sabemos que é o caso de Deus. E não há  
dúvida  que  se  todos  os  corpos  que  são  denominados  visíveis  pelo  
apóstolo pertencem ao tal mundo sensível, a vida de seres incorpóreos  
será  incorpórea.”  E  um  pouco  depois:  “Também  aquela  expressão 
usada  pelo  apóstolo,  'Toda  a  criação  será  liberta  do  cativeiro  da  
corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus' (Rm 8:21), então 
entendemos que dizemos que foi a primeira criação de seres racionais e  
incorpóreos que não está sujeita à corrupção, porque não foi revestida  
com corpos: pois se há corpos, a corrupção se segue imediatamente.  
Mas depois ela [a criação] será liberta do cativeiro da corrupção, quando  
eles tiverem recebido a glória dos filhos de Deus, e Deus será tudo em  
todos.” E no mesmo lugar: “A fala do próprio Salvador nos leva a pensar  
que devemos crer no fim de todas as coisas como sendo incorpóreo,  
quando Ele diz,'Como Eu e Tu somos um, então que eles também seja  



um em Nós' (Jo 17:21). Já que devemos saber o que Deus é e o que o  
Salvador  será  no  fim,  e  como  a  semelhança  do  Pai  e  do  Filho  foi  
prometida aos santos; pois como são um nEle, então também são um  
neles (mesmos). Já que devemos adotar a tese, seja que o Deus de  
todas  as  coisas  esteja  revestido  de  um  corpo  e,  como  nós  somos  
envoltos com carne, então também Ele com algum material, para que  
semelhança  da  vida  de  Deus  possa  ser,  no  fim,  feita  também  nos  
santos: ou se essa hipótese é irrealizável, especialmente no julgamento  
dos que desejam, mesmo no menor grau, sentir a majestade de Deus e  
admirar a glória de Sua incriado e insuperável natureza, somos forçados  
a  adotar  a  outra  alternativa,  e  ou  perdemos  a  esperança  de  atingir  
qualquer semelhança com Deus, se tivemos de habitar para sempre os  
mesmos corpos,  ou se a beatitude da mesma vida com Deus nós é  
prometida, devemos viver no mesmo estado que com o que em Deus  
vive.”

Comparando  as  duas,  temos  uma  tremenda  contradição:  Rufino  expõe  duas 
alternativas  –  uma  derivada  da  crença  de  que  apenas  a  Trindade  é  puramente 
espiritual e outra a partir  da lógica de seu sistema -,  mas não bate o martelo por  
nenhuma;  ao  passo  que  Jerônimo  age  como  se  Orígenes  apenas  tratasse  da 
aniquilação  corporal,  pois,  após  uma  primeira  etapa  de  ressurreição  corporal,  os 
corpos espirituais ainda poderiam se corromper. Cada qual teria seus motivos para 
manipular. Rufino queria continuar exibindo seu ídolo como aceitável aos olhos dos 
ortodoxos do final do século IV, enquanto Jerônimo fez de sua carta para Ávito uma 
coletânea de heresias.

Buscando uma obra que não tenha chegado a nós pelas mãos de ambos, o quadro se 
torna mais favorável ao relato de Rufino:

Diálogo com Heráclides, fls 5-6

[5] (...)Com relação à divindade, alguns objetam que, enquanto admitir a divindade 
substancial de Jesus Cristo, eu fiz isso numa tal maneira que professei perante a 
Igreja  a  ressurreição de um corpo morto.  Mas já  que nosso Senhor  e Salvador 
realmente  assumiu um corpo,  examinemos o que o corpo era.  Apenas a Igreja, 
contra  todas as  heresias  que negam a ressurreição,  professa a  ressurreição do 
corpo morto; pois do fato que as primícias foram levantadas dos mortos, segue que 
os mortos se levantam. Cristo é como as primícias (I Cor 15:23); é por isso que seu 
corpo se tornou um cadáver. Pois se seu corpo não tinha se tornado um cadáver,  
capaz de ser envolto numa mortalha, untado com especiarias, e qualquer outra coisa 
que se faça a um cadáver, e capaz de ser posto para jazer numa tumba – essas 
coisas não podem ser  feitas a um corpo espiritual.  Pois  não é de jeito  nenhum 
possível para algo espiritual se tornar um cadáver, nem [é possível], tal como é ele, 
para o espiritual  se tornar  insensível.  Pois  se o espiritual  devesse se tornar  um 
cadáver, devemos de ter medo que, após a ressurreição dos mortos, quando nossos 
corpos forem levantados conforme a palavras do apóstolo (I Cor 15:44): É semeado 
um corpo físico (ψυχικον), é erguido um corpo espiritual (πνευματικον), todos nós [6] 
morreríamos.  Pois Cristo sendo erguido dos mortos nunca mais morrerá (Rm 6:9). 
Mas não apenas Cristo sendo erguido dos mortos nunca mais morrerá, mas também 
os que pertencem a Cristo (I  Cor 15:23),  tendo sido erguidos dos mortos, nunca 
mais morrerão. Se vocês estão de acordo com esses pontos e eles são solenemente 
afirmados pelo povo, que sejam codificados e definitivamente estabelecidos. (120)



Por  outro  lado,  o  origenismo  evagriano,  contemporâneo  aos  dois  contendedores, 
oferece assertivas em prol da aniquilação do corpo e que devem ter repercutido nos 
monges palestinos do século VI: 

Kephalaia Gnostika II. 17

Acompanhando  o  conhecimento  que  diz  respeito  aos  λογικοι,  a  destruição  dos 
mundos, a dissolução dos corpos e a abolição dos nomes, onde [aí] permanece a 
igualdade de conhecimento conforme a igualdade de substâncias.

Kephalaia Gnostika II. 62

Quando  os  νοες  tiverem  recebido  a  contemplação  que  lhes  diz  respeito,  então 
também toda a natureza corporal será removida; e assim a contemplação que diz 
respeito a ela será imaterial.

[voltar]

 

9) Término do reino de Cristo: Reapresentando De Prinicipiis III.3.9:

Dessa  forma,  consequentemente,  temos  de  supor  que  na  consumação  e 
restauração de todas as coisas, os que fazem gradual avanço e que ascendem (na 
escala de melhoramento) chegarão, na devida medida e ordem, àquele patamar e 
ao treinamento que está contido nele, onde podem ser preparados pelas melhores 
instituições às quais nenhum acréscimo pode ser feito. Visto que, depois de Seus 
agentes e servos, o Senhor Cristo, que é Rei de todos, irá ele mesmo assumir o 
reino; i.e.,  após a instrução nas divinas virtudes, Ele mesmo instruirá os que são 
capazes de recebê-lO em relação ao seu ser-sabedoria, reinando sobre eles até tê-
los sujeitado ao Pai, que sujeitou todos a Si mesmo, i.e., que quando eles tiverem 
sido capazes de receber a Deus, Deus pode ser para eles tudo em todos.(...)

Citada apenas nos anátemas de 553 – e, portanto, sem as citações e refutações de 
Justiniano que acompanham os de 543 - é um tanto estranho que uma mera alegação 
do “fim do reinado de Cristo” cause tanto alvoroço, quando ela mesma possui base 
bíblica em I Cor 15:24-26:

E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai,  quando houver 
destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que 
ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a 
ser destruído é a morte.

Isso representa apenas um fim do processo de salvação e redenção de Cristo, que 
Orígenes  adaptou  ao  seu  sistema.  Talvez,  como  será  visto  mais  abaixo,  com  a 
dissolução  do  próprio  Nous-Cristo  com  os  demais  intelectos  numa  apocatástase 
panteísta, conforme o origenismo tardio, isso passou a ser rejeitado.

[voltar]

10) Restauração universal: ver item quatro – crucifixão por demônios. De certa forma 
não está claro se Orígenes aceitaria a salvação de demônios com a mesma facilidade 



que  a  homens  pecadores.  Pode-se  alegar  de  Orígenes  tenha  mudado  suas 
declarações públicas quando o bispo de Alexandria começou a persegui-lo, embora 
isso não coadune com a ideia sugerida por seu sobrenome (ou apelido): Adamâncio – 
“homem de ferro”. Ou apenas trouxesse à baila uma opinião necessária à teologia 
investigativa de De Principiis, mas que não partilhasse em termos dogmáticos. [voltar]

11) Dissolução panteísta: Da carta a Ávito de Jerônimo:

E após uma discussão muito longa, na qual declara que toda a natureza corporal  
deve ser mudada em corpos espirituais de extrema sutileza e que toda a matéria  
deverá ser transformada num simples corpo da máxima pureza, mais claro que todo 
o brilho e de tal qualidade que a mente humana não pode conceber. Ao final declara:  
“’E Deus será tudo em todos’, de forma que toda a natureza possa ser mesclada em  
tal substância que é superior a todas as outras, ou seja, na divina natureza, que  
nada pode superar.”

Uma lida nessa “discussão muito longa” pode demonstrar que Jerônimo simplificou 
demais as coisas aqui:

De Principiis, IV.4.8-9

É necessário que a natureza dos corpos não seja primária,  mas que tenha sido 
criada  em  intervalos  em  função  de  certas  quedas  que  ocorreram  com  seres 
racionais,  que  vieram a necessitar  de  corpo;  e  que  mais  uma vez,  quando  sua 
restauração é perfeitamente alcançada, esses corpos são dissolvidos em nada, de 
forma que isso está acontecendo para sempre (...)

Todo aquele que partilha de alguma coisa é, sem dúvida, de uma substância e uma 
natureza com quem partilha da mesma coisa. Por exemplo, todos os olhos partilham 
da luz, e portanto todos os olhos, que partilham da luz, são de uma natureza. Mas 
apesar de todo o olho compartilhar da luz, como um olho vê claramente e outro de 
forma embaçada, cada olho não partilha igualmente da luz. E ainda; todo ouvinte 
percebe a voz e o som e, portanto, todo ouvinte é de uma natureza;  mas cada 
pessoa é rápida ou lenta na proporção à pura e saudável condição de sua faculdade 
auditiva.  Então,  passemos  desses  exemplos  extraídos  dos  sentidos  para  a 
consideração das coisas intelectuais.

Cada mente que partilha da luz intelectual deve, sem dúvida, ser de uma natureza 
com cada outra  mente  que partilha  da nessa luz de forma similar.  Então se os 
poderes celestiais recebem uma parte de luz intelectual, i.e., da natureza divina, em 
virtude do fato que partilham da sabedoria e santificação, e se a alma do homem 
recebe uma parte  da mesma luz e sabedoria,  então esses seres serão de uma 
natureza e uma substância com cada outra mente. Mas as potestades celestes são 
incorruptíveis  e  imortais;  portanto  sem dúvida  a  substância  da  alma  do  homem 
também é incorruptível e imortal. E não apenas isso, mas como a natureza do Pai, 
do Filho e do Espírito e Espírito Santo, a quem somente pertence a luz intelectual de 
que a criação universal partilha, é incorruptível e eterna, segue logicamente e de 
necessidade que toda existência que tenha uma parte da natureza eterna deva ela 
mesma também permanecer  para sempre incorruptível  e eterna, a fim de que a 
eternidade da divina bondade possa ser revelada nesse fato adicional, para que elas 
que obtêm a bênção sejam eternas também. Contudo, exatamente como em nossos 
exemplos,  reconhecemos  alguma  diversidade  na  recepção  da  luz  quando 
descrevemos o poder individual de visão como sendo embaçado ou aguçado, então 



também devemos reconhecer uma diversidade de participação no Pai, no Filho e no 
Espírito santo, variando em proporção à sinceridade da alma e à capacidade da 
mente. (...) (121)

Já no Livro de Hierotheos, do século VI, o discurso se tornou francamente panteísta, 
para não dizer pan-niilista, com o término até da própria Trindade. [voltar]

***

Existe uma ponte entre os anátemas de 543 e os dez anos depois. Ela é uma lista 
feita por um origenista desertor (ou obrigado a se retratar) – Teodoro de Citópolis - 
chamada Libelo sobre os erros de Orígenes. Nela constam quase literalmente os nove 
anátemas  de  543,  mas  existem  um  três  acréscimos  que  mostram  as  inovações 
desenvolvidas no partido isochrista (122):

(4) O reinado de Cristo terá um término.

(11) “Seremos iguais a (...) nosso redentor Cristo, nosso Deus; e o Deus-Logos deve  
ser unido a nós, como ele foi  unido à carne recebida de (...)  Maria,  conforme a  
substância e a hipóstase”.

(12) Os corpos, o de Cristo também, estão destinados à dissolução.

São inovações a mostrar  que o objeto tratado pelo V Concílio foi  uma mescla do 
origenismo tradicional com os partidários de ideias herdadas de Evágrio através de 
Bar Sudaili. Não conseguindo separar claramente um dos demais, Justiniano e outros 
teólogos ortodoxos do século VI efetivamente condenaram o conjunto todo, o que será 
visto em detalhes no capítulo a seguir.

Notas:

(109) Por exemplo,  I  Enoque, cap. 6-11. Uma edição está disponível  em  The Old 
Testament Pseudoepigrapha, editado por James H. Charlesworth, Doubleday.

(110) “Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta ou se tal idade foi a  
que levei no seio da minha mãe? E antes deste tempo, que era eu, minha doçura,  
meu Deus? Existi, porventura, em qualquer parte, ou era acaso alguém. Não tenho  
quem me responda, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência dos outros,  
nem  minha  memória.  (...)”? (Confissões,  livro  I,  cap.  VI).  Esta  dúvida  sempre 
acompanhou  Agostinho,  que  nunca  se  definiu  como  sendo  a  favor  ou  contra  a 
existência antes do nascimento, preferindo assumir sua ignorância quanto à origem da 
alma:

Pois  você  [Vincêncio  Vítor]  não  apenas  caluniou  com  sua  censura  os  que  são 
afligidos com a mesma ignorância sob a qual eu próprio estou penando, quero dizer, 
no que diz respeito à origem da alma humana (apesar de eu não ser absolutamente 



ignorante mesmo quanto a esse ponto, pois sei que Deus soprou a face do primeiro 
homem, e tal “homem então se tornou alma vivente” [Gn 2:7] – uma verdade, porém, 
que eu nunca soube por conta própria, exceto o que lera na Escritura); mas você 
perguntou  tão  sucintamente.  “Qual  diferença  há  entre  um  homem  e  uma  fera  
selvagem,  se  ele  não  sabe  como discutir  e  determinar  sua  própria  qualidade  e  
natureza?” E você parece nutrir sua opinião tão distintamente, como tendo pensado 
que um homem deva ser capaz de discutir e determinar completamente os fatos de 
própria  qualidade e natureza tão distintamente,  de modo que nada acerca de si 
mesmo deva escapar de sua observação. Agora, se isto é realmente a verdade da 
questão, devo, então, compará-lo “ao gado” se não puder me dizer o número preciso 
de fios de cabelo da sua cabeça.  Mas se, apesar do quanto possamos avançar 
nesta vida, você nos permitir sermos ignorantes de diversos fatos pertencentes a 
nossa natureza, então eu quero sabe o quão longe sua concessão se estende, que, 
porventura,  pode  incluir  o  mesmo  ponto  que  estamos  tratando  agora,  que  de 
qualquer maneira não sabemos a origem de nossa alma, apesar de sabermos - algo 
que pertence à fé – além de qualquer dúvida, que a alma é um presente de Deus ao 
homem, e ainda que ela não é da mesma natureza do próprio Deus.

Da Alma e Sua Origem, Livro I, cap. III

Como muitos espiritualistas esquecem, vale lembrar que, para Agostinho, o destino da 
alma após a morte era bem definido: redenção ou danação eternas.

Devo agora, vejo eu, entrar na arena de afável controvérsia com aqueles cristãos 
compassivos  que  renegam  em  acreditar  que  qualquer  ou  todos  os  que  o 
infalivelmente justo Juiz  possa declarar merecedor do castigo do inferno,  sofrerá 
eternamente e quem supõe que eles serão enviados a um período fixo de castigo, 
maior ou menor de acordo com a quantidade de pecado de cada homem. Quanto a 
esta questão,  Orígenes foi  ainda mais indulgente;  pois  acreditava que mesmo o 
próprio diabo e seus anjos, depois de sofrerem das mais severas e prolongadas 
dores  a  que  seus  pecados  estão  reservados,  devam  ser  libertados  de  seus 
tormentos  e  associados  com  os  santos  anjos.  Mas  a  Igreja,  não  sem  razão, 
condenou-o por este e outros erros, especialmente por sua teoria de alternâncias 
incessantes entre felicidade e miséria e uma interminável transição de um estado a 
outro em períodos de eras fixas; pois nesta teoria ele perde mesmo o crédito por ser 
misericordioso,  ao  distribuir  aos  santos  misérias  verdadeiras  misérias  para  a 
expiação de seus pecados e falsa felicidade, que não lhes traz nenhuma alegria 
verdadeira  e  segura,  isto  é,  uma  destemida  certeza  da  eterna  redenção.  Muito 
diferente,  porém, é o erro de que falamos,  que é ditado pela compaixão destes 
cristãos que supõem que os sofrimentos dos que forem condenados no julgamento 
será temporário, ao passo que a redenção de todos que serão cedo ou tarde libertos  
será eterna.

Cidade de Deus, XXI, 17

(111) Nesta citação, a referência segue a uma divisão do quarto livro de De Principiis 
em parágrafos feita pela edição de Schaff na Ante-Nicene Fathers. Nos demais livros, 
a divisão é feita em capítulos e parágrafos.

(112) Comentário sobre a Epístola aos Romanos, I.5

Ele, que era um filho segundo a carne, veio realmente da semente de Davi. Sem 
dúvida ele se tornou o que anteriormente não era, segundo a carne. Segundo o 
Espírito, porém, primeiramente existia e nunca houve um tempo em que não existiu.



Existiu durante a controvérsia ariana o slogan: ην ποτε ΄oτε ουκ ην - “houve um tempo 
quando ele não era (i.e.  não existia)”,  referindo-se ao tempo antes de o Filho ser 
criado. Aqui e em De Principiis, Orígenes defende uma tese oposta e não é à toa que 
foi usado por Atanásio como uma espécie de precursor. A utilidade dessas passagens 
para ele  deve ter  sido grande,  pois  a  hierarquia  entre  as figuras  da  Trindade de 
Orígenes dava uma brecha aos arianos.

(113) Contra Celso, VI, 47.

Nada há de espantoso se, declarando que a alma de Jesus está unida ao altíssimo 
Filho de Jesus por uma participação suprema com ele, não a separamos mais dele. 
As santas palavras das divinas escrituras conhecem igualmente outros exemplos de 
seres que, embora sendo dois por natureza, são considerados e constituem uma só 
essência um com o outro. Por exemplo, diz a escritura a respeito do homem e da 
mulher:  “Já não são dois,  mas uma só carne”  (Gn 2:24;  Mt 19:6);  e do homem 
perfeito unido ao Senhor verdadeiro, logos, sabedoria, verdade: “Aquele que se une  
ao Senhor, constitui com ele um só espírito” (I Cor 6:17). Ora, se “aquele que se une  
ao Senhor, constitui com ele um só espírito”, quem então melhor ou tanto quanto a 
alma de  Jesus  se  acha  unido  ao  Senhor,  o  logos  em pessoa,  a  sabedoria  em 
pessoa, a verdade em pessoa, a justiça em pessoa? Sendo assim, a alma de Jesus 
e o Deus logos, “primogênito de toda criatura” (Cl 1:15), não são dois.

(114) Na edição da coleção “Os Pensadores”, vol. XXIII, p. 148, Abril Cultural, 1973

Constantino convocou em Niceia, sita defronte Constantinopla, o primeiro concílio 
ecumênico, ao qual presidiu Ózio. Ali se resolveu o grave problema que, por então, 
dividia  a  Igreja,  a  respeito  da  divindade  de  Jesus  Cristo.  Uns  fundavam-se  na 
opinião de Orígenes, que afirma no capítulo 6 contra Celso: “Fazemos as nossas 
preces a Deus por intermédio de Jesus, que se conserva entre as naturezas criadas  
e a natureza incriada, que nos traz graça de seu Pai e leva nossas orações ao  
grande e poderoso Deus, na qualidade de nosso pontífice”. 

Pode-se ver que os pormenores da união da alma de Jesus com o Filho para gerar 
um ser  intermediário  (o  “homem-Deus”)  e  a  coeternidade entre  Pai  e  Filho  eram 
desconsiderados pelos arianos.

(115) Mônada – palavra que assumiu vários sentido ao longo do tempo, conforme o 
sistema filosófico-teológico que se apropriou dela. Segundo a Enciclopédia Católica:

Mônada,  no  sentido  de  “unidade última,  indivisível”  aparece  cedo na história  da 
filosofia grega. Nos antigos registros das doutrinas de Pitágoras, aparece com o 
nome  de  unidade  a  partir  da  qual,  como  se  um  princípio  (arché),  todas  as 
enumerações e multiplicidades foram derivados. Nos “Diálogos” platônicos, é usada 
no  plural  (monades)  como  um  sinônimo  para  as  Ideias.  Na  “Metafísica”  de 
Aristóteles, ocorre como o princípio (arché) de enumeração, ele mesmo sendo vazio 
de  quantidade,  indivisível  e  imutável.  A  palavra  mônada  é  usada  pelos  neo-
platônicos  para  significar  o  Uno;  por  exemplo,  nas  cartas  do  cristão  platônico 
Sinésio, Deus é descrito como a Mônada das Mônadas. 

(116)Molland [Origen, 5, p.159] é um que estabelece a salvação do demônio como 
consequência lógica do sistema de  De Principiis. O que outros autores, como Henri 
Crouzel  [Crouzel,  XIII,  p.262-  265]  e Fr.  Tadros Malaty [Malaty,  p.253 -  261]  (que 



também se vale de Crouzel) tentam averiguar é a ausência de um raciocínio tão linear 
assim dentro e fora de De Principiis. Mais precisamente, eles tentam estabelecer uma 
separação entre o que Orígenes tratou na teologia especulativa de De Principiis e seu 
discurso em tratados dogmáticos.

A principal crítica de Crouzel aos que defendem uma restauração universal é o fato de 
só prestarem atenção na lógica do sistema de  De Principiis,  deixando de lado as 
nuanças e alternativas que também são discutidas. O diálogo que Jerônimo comenta 
entre Orígenes e Cândido (a ser visto mais adiante) insinua que Orígenes não se 
prendia a uma camisa de força teológica. Para Crouzel [p. 264], Orígenes estaria mais 
inclinado a aceitar a punição eterna para demônios que para humanos e algumas 
passagens como a Homilia em Jeremias XVIII, I e algumas das que falam de pecados 
contra o Espírito Santo (ex. Comentário de João, XIX, 88) apontam nessa direção.

(117) O leitor deve ter reparado na contradição entre a cristologia origenista proto-
ariana comentada por Jerônimo no diálogo entre Orígenes e Cândido e a contida em 
outras obras citadas anteriormente, e que foi até usada por Atanásio. Bem, há duas 
formas  de  conciliar  isso:  (1)  considerar  como  aqui  presente  uma  mudança  de 
pensamento do teólogo ou (2) analisar a tese de [Crouzel,  IX, p. 174-175] de que 
Jerônimo às vezes se enrolava quanto ao significado de alguns termos gregos:

Nas acusações trazidas contra Orígenes, questões de vocabulário ainda têm seu 
papel: através de sua falta de senso histórico e conhecimento, seus detratores leram 
em expressões que ele usava o significado que elas tinham em seus dias, o que não 
era  o de Orígenes.  Assim, no  prefácio  de  De Principiis ele  declara,  conforme a 
versão de Rufino, que ‘Cristo nasceu (natus) do Pai antes de toda criação’ e então 
pergunta se o Espírito Santo ‘nasce ou não’. Na carta 124 a Ávito, Jerônimo assim 
transpõe a  primeira  sentença:  ’O Cristo,  Filho  de Deus,  não nasce,  mas é  feito 
(factum)’ e a segunda sobre o Espírito Santo ‘se ele é feito ou não’. Dessa forma, 
Orígenes é direcionado para o arianismo. Essa discrepância é facilmente explicada: 
o texto de Orígenes deve conter  genêtos e agenêtos com um n simples. Para ele, 
como para a maioria antes da crise ariana, genêtos e gennêtos, com um n simples 
ou  dobrado,  são  equivalentes  e  intercambiáveis.  No  século  III,  de  fato,  as 
consoantes dobradas não são mais pronunciadas e Orígenes frequentemente usa 
genesis com um n simples e não gennesis com dois para a geração de Jesus por 
Maria. A necessidade de distinguir geração de criação para responder ao arianismo 
traria  de  volta  a  especialização  das  formas  com  um  n para  significar  criação 
(gignomai) e  n dobrado para indicar geração (gennao). Jerônimo, não levando em 
consideração o que Orígenes diz  em qualquer  outra parte  e no  próprio  Tratado 
sobre os Primeiros Princípios, sobre a geração do Filho, traduz genêtos e agenêtos 
conforme o uso teológico de seu tempo por  factus  e infectus. Orígenes iria, nesse 
caso, fazer do Filho e do Espírito Santo criaturas. Rufino provavelmente não estava 
mais  ciente  que  Jerônimo  das  diferenças  de  vocabulário,  mas  ele  toma  em 
consideração outros textos e sua boa vontade o ajuda a evitar um erro sério demais.

(118) A coleção Ante-Nicene Fathers de Schaff numera sua edição de Commentary of 
the Gospel of John por livros e capítulos, porém só abarca até o livro X. Os demais 
livros foram extraídos da coleção  The Fathers of the Church da  Catholic University 
Press, que prefere numerar por livro e parágrafo. 

(119) Antes que alguém saia falando besteira, Orígenes, ao dizer que o diabo é “uma 



mentira”,  não  alega  ser  ele  uma figura  fictícia,  mas,  sim,  que  a  natureza  de  sua 
essência é a de um mentiroso. Quanto à citação de Ezequiel, a palavra “destruição” 
consta na LXX, mas não no massorético. A leitura “não existirás para sempre” não 
existe  em  nenhum  deles  dois.  Talvez  Orígenes  tivesse  um  manuscrito  de  outra 
tradição ou teve um ato falho ao tentar citar de cor.

(120) O “Diálogo de Orígenes com Heráclides e seus Companheiros Bispos sobre o  
Pai, o Filho e a Alma” é uma transcrição estenográfica de um encontro com bispos 
similar a um sínodo, na presença de leigos, para discutir questões de fé e adoração. 
Nele Orígenes aparece como líder autoritativo da discussão. Foi encontrado junto à 
outra  obra  de  Orígenes  –  Peri  Pascha (Sobre  a  Páscoa)  –  em  um  de  papiros 
encontrados na cidade de Tura, Egito.

(121) Esta citação foi extraída de [Malaty, p. 271-273], que traz uma transcrição da 
edição  de  Butterworth/Koetschau.  Por  alguma razão ignorada,  a  edição  de  Phillip 
Schaff não traz o livro IV integralmente, mas apenas a parte onde o texto latino de 
Rufino tem um equivalente grego preservado em Philocalia Gnostica.

(122)  Extraído de [Grillmeier,  parte III,  cap.  III,  p.  406].  A referência direta para o 
original é Patrologia Graeca, vol. LXXXVI, cols. 232b-236b.

[topo]



16 – Orígenes e o V Concílio

Afinal qual foi o peso do V Concílio Ecumênico na condenação de Orígenes? Não é 
muito difícil encontrar argumentos buscando diminuir a autoridade do Concílio de 553, 
seja pela, entre outras coisas, pouca participação dos bispos do ocidente (123), pelo 
fato  de  papa  ter  sido  coagido,  pela  ausência  de  uma  condenação  explícita  ao 
origenismo nas atas do concílio. A maioria deles deriva de um artigo publicado por 
Franz Diekamp (124) que foi  transmitido indiretamente a muitos pela  Enciclopédia 
Católica  (125). Outros estudiosos como [Bury, cap. XXII, p. 383, nota 5] e [Crouzel, 
cap. IX, p. 178] também se valeram desse artigo, em especial o último, que mostra um 
viés  para  defender  Orígenes  como  ortodoxo.  Por  outro  lado,  outra  safra  de 
historiadores  (126)  defende,  sim,  que  Orígenes  tenha  sofrido  condenação  e, 
baseando-se neles e nas fontes primárias aqui expostas, muitas fraquezas em seus 
argumentos são assinaladas. Por exemplo,  tomando o que é dito na  Enciclopédia 
Católica.

1. É certo que o quinto concílio geral foi convocado exclusivamente para tratar com a 
questão dos Três Capítulos e que nem Orígenes ou o origenismo foram a causa 
dele. 

Pode ser que quando Justiniano já tinha em mente a convocação do Concílio para 
tratar dos Três Capítulos, a chegada de uma delegação palestina tenha lhe dado uma 
razão a mais. De qualquer forma, historiadores da Alta e Baixa Idade Média (Evágrio 
Escolástico, Cirilo de Citópolis, Teófanes Confessor, Jorge Cedreno) dão ambas as 
questões  como pertencentes  ao  Concílio.  A  ênfase  que  cada cronista  dá  a  cada 
depende da importância pessoal que tinha para ele. Não é a toa que o palestino Cirilo 
coloca o origenismo em realce, ao passo que o bispo africano Vitor de Tonena é 
silente sobre ele (127).

2. É certo que o concílio abriu em 5 de maio, 553, apesar dos protestos do Papa 
Vigílio, que, embora em Constantinopla, recusou-se a comparecer a ele, e nas oito 
sessões  conciliares  (de  5  de  maio  a  2  de  junho)  apenas  a  questão  dos  Três 
Capítulos é tratada nas Atas que possuímos. 

O nome de Orígenes é explicitamente citado  numa das atas. Houve suspeitas por 
alguns autores de que isso fosse uma inserção posterior, mas, como observou Hefele 
(Hist. Councils, Vol. iv., p. 336. Em nota do mesmo link). Todas elas são fracas. E a 
principal dificuldade delas é ter de explicar a presença do rumor da condenação de 
Orígenes desde os tempos de Justiniano (128). 

3. Finalmente, é certo que apenas as Atas a respeito da questão dos Três Capítulos 
foram submetidas ao papa para sua aprovação, que foi dada em 8 de dezembro,  
553, e 23 de fevereiro, 554. 

Não é o que é dito por Evágrio Escolástico. A condenação de Orígenes fora aprovada 
até antes de as discussões quanto aos Três Capítulo começarem.

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xii.vii.html
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4. É um fato que os Papas Vigílio, Pelágio I (556-61), Pelágio II (579-90), Gregório, o  
Grande (590-604), ao tratarem do concílio, lidam apenas com os Três Capítulos, não 
fazendo nenhuma menção do origenismo e falam como se não soubessem de sua 
condenação. 

Justamente porque os Três Capítulos constituíam a questão problemática no ocidente, 
a ponto de provocar um cisma da diocese de Aquileia. A condenação ao origenismo, 
por  sua  vez,  não  encontrou  resistência.  Vale  lembrar  que  Cassiodoro  declara  ter 
Vigílio realmente condenado Orígenes (não deixa claro se foi em 543 ou 553) e que 
Pelágio I, como vimos, estava envolvido com a condenação de 543, em seus tempos 
de aprocrisário. 

5. Deve-se admitir  que antes  da abertura  do concílio,  que fora  postergada pela 
resistência do papa, os bispos já reunidos em Constantinopla tiveram de analisar,  
por ordem do imperador, uma forma de origenismo que não tinha nada em comum 
com  Orígenes,  mas  que  era  professada,  como  sabemos,  por  um  dos  partidos 
origenistas na Palestina. Os argumentos em corroboração desta hipótese podem ser 
encontrados em Dickamp (op. cit., 66-141). 

Meia-verdade.  Boa  parte  dos  anátemas  contra  Orígenes atribuídos  (em  outro 
documento)  ao V Concílio  possuem passagens correspondentes em  De Principiis, 
mesmo na versão “suavizada” de Rufino. O anátema X (“ressurreição esférica”) não é 
encontrado em nenhum escrito remanescente de Orígenes. Os anátemas VI, VII, VIII,  
IX, XII e XIII trazem uma doutrina de salvação que distingue Deus, o Verbo, de Cristo, 
que seria uma mente [nous] que não sofreu um processo de queda como as demais 
[Meyendorff, p. 54-55], inexistindo uma real encarnação do Verbo. As doutrinas de De 
Principiis,  embora  deem  origem  parecida  para  a  parte  humana  de  Cristo,  não 
chegavam a fazer separação radical entre o Verbo e Jesus. Tanto no linguajar quanto 
na concepção, esses anátemas se referem a uma doutrina pós-origenista constante 
em  outros  autores  como  Evágrio  Pôntico,  cujos  escritos  foram  publicados  já  em 
meados do século XX, não tendo Dickamp chance de lidar com eles, nem os editores 
da  Catholic Encyclopedia. Assim, os anátemas do V Concílio não se referem a um 
origenismo  totalmente  “falso”,  mas  a  uma  cria  genuína  dele,  feita  a  partir  da 
transformação da teologia investigativa de De Principiis em outra mais dogmática. É 
esperado,  portanto,  que  o  Concílio  atacasse  conceitos  tanto  da  criatura  como do 
criador.

Uma  das  defesas  que  podem  ser  dadas  para  Orígenes  é  separar  o  teólogo 
investigativo do comentarista e apologista.  Assim fez Pânfilo,  Jerônimo (em algum 
grau) e Cassiodoro. Em tempos recentes, Henri Crouzel se mostra o maior entusiasta 
dessa linha de ação, reunindo tudo o sobrou da obra de Orígenes para montar um 
retrato o mais complexo possível dele. Conforme novas obras sejam desenterradas de 
algum ermo lugar, talvez um quadro ainda mais paradoxal surja.

6. Os  bispos  certamente  subscreveram  aos  quinze  anátemas  propostos  pelo 
imperador (ibid., 90-96); e um origenista confesso, Teodoro de Citópolis, foi forçado 
a se retratar (ibid., 12-129); mas não há prova que a aprovação do papa, que se 
encontrava na ocasião protestando contra a convocação do concílio, foi solicitada. 

O papa não protestou contra a condenação a Orígenes feita em 543. Aliás, nenhum 
dos patriarcas. O ponto realmente nevrálgico era a questão dos Três Capítulos.



7. É fácil de entender como essa sentença extraconciliar foi mal interpretada num 
período posterior como um decreto do verdadeiro concílio ecumênico. 

É mais fácil ainda entender o conflito daqueles que querem resgatar Orígenes (ou 
pelo menos parte dele) para a ortodoxia e ao mesmo tempo têm dificuldade em peitar 
a  decisão  de  um Concílio.  As  estratégias  vão  desde  remover  a  autoridade  do  V 
Concílio até a dissociação de Orígenes do objeto da condenação. Ambos os extremos 
apresentam certa justificativa e algumas dificuldades. A principal causa do Concílio – 
a questão dos Três Capítulos – teve, de fato, forte interferência política de Justiniano, 
mas seu argumento teológico era válido, já que teólogos acusados tinham, sim, um 
viés nestoriano. Orígenes não era apenas o que os anátemas condenaram; contudo, 
algo dele estava lá.

O  efeito  imediato  do  V  Concílio  não  foi  a  suposta  reviravolta  nos  rumos  que  a 
cristandade trilhava desde os tempos dos mártires. Muito pelo contrário, seu efeito foi 
bem mais pífio do que muitos espiritualistas gostariam que fosse (ou de admitir):

A condenação do origenismo em 553 não teve o eco de alcance mundial  que a 
disputa dos Três Capítulos criaria. A disputa foi bem sucedidamente decidida em 
particular com os monges afetados antes e, dentro desse grupo, especialmente os 
monges  da  Palestina.  Mesmo  lá,  ele  afetou  predominantemente,  conforme  os 
princípios do evagrianismo ascético,  apenas uma classe,  na verdade um exótico 
grupo de monges, que após uma dura praktike estavam treinados para a theoria e, 
após essa preparação, confessavam a extrema cristologia evagrianista. Contudo, é 
adequado notar a explosiva natureza dessa posição. Foi apenas no século sexto 
que ela teve efeito, como os cânones de 553 e, posteriormente, nossas exposições 
sobre o patriarcado de Jerusalém mostrarão. 

[Grillmeier, parte III, cap. III, p. 408]

A longo prazo, a consequência mais infeliz do Concílio foi ter acelerado o processo de 
perda do “Orígenes histórico”, que já se iniciara no século IV. Já nessa época passou 
a predominar  um “Orígenes lembrado”,  que não era mais visto como alguém que 
tentou  dar  consistência  lógica  à  teologia  cristã,  a  fim  de  combater  o  assédio  de 
hereges gnósticos e marcionistas, além angariar o respeito de filósofos pagãos. Os 
gnosticismo e marcionismo já eram declinantes e, com o cristianismo no poder, não 
era mais preciso obter respeito de pagãos, bastava coagi-los. Por outro lado, novas e 
poderosas  dissidências  surgiram  e  que,  devido  a  uma  ou  outra  semelhança 
superficial,  passaram  a  ser  associadas  ao  alexandrino,  embora  ele  talvez  as 
combatesse caso fosse contemporâneo. 

O processo de perda deve ter se iniciado com a condenação do patriarca alexandrino 
Teófilo, na virada entre os séculos IV e V. No arranca-rabo entre Jerônimo e Rufino,  
apresentam-se menções a diálogos e cartas que hoje não existem mais. Parte das 
obras pode, sim, ter se perdido devido a sucessivas séries de condenações. O feliz 
achado do “Diálogo de Heráclides” e “Sobre a Páscoa” em 1941, numa caverna da 
localidade de Tura, Egito, ao sopé de um mosteiro grego abandonado, ocorreu em 
circunstâncias que reforçam essa tese. Os códices estavam escritos em letra uncial 
cóptica do século VII – indicando que mesmo depois do V Concílio, Orígenes ainda 
era copiado -, porém com as capas removidas, talvez para reutilização. Isso seria um 
sinal de que os monges os teriam descartado como material herético (ou lixo), em vez 



de protegê-los de alguma perseguição (129). 

A destruição não deve ter sido sistemática e arrasadora, mas uma gradual extinção 
dos códices antigos que não eram repostos por novos. Quando os livros eram feitos à 
mão e em edições limitadas, bastava simplesmente deixar de copiá-los para que a 
ação  corrosiva  do  tempo,  o  descuido,  o  desinteresse,  ou  o  puro  e  simples  azar 
fizessem o resto (130).

Fócio,  patriarca  de  Constantinopla  no  século  IX,  escreveu  famosa  coletânea  de 
resenhas  –  Myriobiblon ou  Biblioteca –  dedicadas  a  seu  irmão,  quando  era 
embaixador  bizantino  junto  à  corte  árabe  dos  Abássidas.  Nela  constam obras  de 
teólogos cristãos,  escritores pagãos, oradores, gramáticos,  sendo que várias delas 
não chegaram até nós. Na oitava resenha, lê-se:

Lidos os quatro livros de Sobre os Primeiros Princípios de Orígenes. O primeiro lida 
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse, suas declarações são frequentemente 
blasfemas; assim ele declara que o Filho foi criado pelo Pai, o Santo Espírito pelo 
Filho; que o Pai permeia todas as coisas existentes, o Filho apenas as que são 
dotadas de razão, o Santo Espírito apenas os que estão salvos. Também faz outras 
estranhas  e  ímpias  declarações,  entregando-se  a  frívolas  conversas  sobre  a 
migração de almas, as estrelas sendo vivas e coisas similares. O primeiro livro é 
repleto de ficções sobre o Pai, Cristo (como ele chama o Filho), o Espírito Santo e as 
criaturas  dotadas  de  razão.  No segundo livro,  ele  trata  do  mundo e  das coisas 
criadas. Assevera que o Deus da Lei e dos profetas, do Antigo e Novo Testamento, 
é  um e o mesmo; que havia  o mesmo Espírito  Santo em Moisés,  no resto dos 
profetas e nos Santos Apóstolos. Posteriormente discute a Encarnação do Salvador, 
a alma, a ressurreição, o castigo e as promessas. O terceiro livro lida com o livre-
arbítrio;  como o diabo e os poderes hostis,  segundo as Escrituras, empreendem 
guerra contra a humanidade; que o mundo foi criado e é perecível, tendo tido um 
começo no tempo. O quanto livro trata da consumação final, da divina inspiração das 
Escrituras, e da maneira correta de lê-las e compreendê-las. 

Não se sabe se Biblioteca foi compilada a partir de livros lidos antes de sua partida 
para o exterior  ou ela também contém obras que foram preservadas e traduzidas 
pelos árabes. O fato é que Fócio – cerca de três séculos após o V Concílio - ainda 
dispunha de um exemplar de De Principiis que não pertencia à tradição de Rufino. 

Pelo  menos  três  eventos  da  Idade  Média  assinalaram  a  perda  definitiva  desse 
exemplar e de outras obras de Orígenes:

1. A  destruição  da  Biblioteca  de  Cesareia  –  Fundada  pelo  próprio  Orígenes  e 
incrementada por seu discípulo Pânfilo, tornou-se afamada biblioteca cristã do 
fim  da  Antiguidade.  Foi  importante  centro  produtor  de  Bíblias  no  século  IV, 
quando contou com a presença de importantes pais da Igreja, como Eusébio e 
Jerônimo. Foi destruída por volta de 637, pela devastação ocorrida e Cesareia 
durante a conquista árabe.  O exemplar  da Bíblia  multilíngue de Orígenes,  a 
Hexapla, deve ter sido perdido aí, pois, devido ao seu tamanho colossal, nunca 
foi copiado integralmente. 

2. A  Quarta  Cruzada  –  Planejada  originalmente  contra  o  Egito,  interesses 
comerciais  dos  venezianos  –  responsáveis  pelo  transporte  das  tropas  - 
acabaram envolvendo os cruzados em um conflito dinástico em Constantinopla. 



O resultado foi um saque de três dias à capital bizantina, que alijou a até então 
intocada Nova Roma de seus principais tesouros.

3. A conquista mongol de Bagdá em 1257 – Apesar de um começo pouco amistoso 
com o ocidente (131), os árabes se tornaram grandes difusores do antigo saber 
grego. Porém, quando o esplendor de seu império passou, viram-se assolados 
por uma série de invasores. Um deles, Hulagu Khan, descendente do famoso 
Gêngis Khan, após uma carnificina de 500 mil vítimas, lançou os manuscritos da 
biblioteca municipal no rio Tigre. 

Esses dois últimos episódios assinalaram o fim de boa parte do acervo de que Fócio 
se valeu (132). A conclusão foi a aniquilação de diversas obras de autores que não 
foram o suficiente copiados em outros lugares para sobreviver a um infortúnio local. 
Alguns manuscritos escaparam por um triz: “Contra Celso” de Orígenes, por exemplo, 
sobrevive completo em apenas um manuscrito do século XIII, pertencente à biblioteca 
do Vaticano. Outros fragmentos da obra são encontrados na coletânea de Basílio e 
Gregório,  Philocalia  Gnostica,  redigida  no  século  IV,  mas  cujos  manuscritos  mais 
antigos  datam  do  século  X.  As  edições  modernas  desse  livro  dependem 
exclusivamente da análise crítica dessas duas tradições (133). 

Com uma visão cada vez mais nebulosa de Orígenes, um novo enfoque de sua figura 
foi criado com o advento do espiritualismo moderno: o de um mártir reencarnacionista. 
Daí vêm as perguntas: baseando-se naquilo que sobrou de sua obra, o quanto esse 
retrato de Orígenes corresponde ao do passado? O quanto é invenção, distorção ou 
pura ignorância? Bem, passemos ao próximo capítulo.

Notas:

(123) Vigílio queria divisão meio a meio entre membros do oriente e do ocidente, 
porém  Justiniano  forçou  uma  divisão  por  patriarcados  (Roma,  Constantinopla, 
Antioquia, Jerusalém e Alexandria), o que deixou o papa em evidente desvantagem. 
Para piorar, o boicote dos bispos ocidentais nem permitiu que completasse sua cota.  
Cf. Catholic Encyclopedia – Second Council of Constantinople. 

(124)  Die origenistichen Streitigkeiten, Munster, 1899. Vale  ressaltar que Meyendorff 
[p. 221, nota nº 10] também usa esse mesmo artigo para corroborar justamente a 
condenação  de  Orígenes,  tendo  Diekamp  assinalado  o  testemunho  de 
contemporâneos, de autores medievais e até do papa Nicolau I (858-867) em favor de 
uma  condenação  integral  (Três  Capítulos  e  origenismo)  feita  pelo  Concílio. 
Infelizmente não disponho dele para verificar, mas podem ter ocorridos usos parciais 
desse artigo feitos por grupos de opiniões opostas.

(125) Vide notas (94) e (95). Kersten, também nas “Considerações Finais” de seu 
“Jesus Viveu na Índia”, possui um parágrafo que parece ter sido adaptado de Catholic 
Encyclopedia, “Origen and Origenism”: 

Na verdade, os documentos que lhe foram apresentados (os assim chamados "Três 
Capítulos")  versavam  apenas  sobre  a  disputa  a  respeito  de  três  eruditos  que 

http://www.newadvent.org/cathen/04308b.htm


Justiniano, há quatro anos, havia por um edito declarado heréticos. Nada continham 
sobre Orígenes. Os Papas seguintes, Pelágio I  (556-561),  Pelágio II  (579-590) e 
Gregório (590-604), quando se referiram ao quinto Concilio, nunca tocaram no nome 
de Orígenes.

(126) Cf. [Meyendorff, p. 48-49]

(127) Vítor de Tonena não fala da questão origenista explicitamente, mas não devia 
desconhecê-la, pois cita a defesa dos Três Capítulos feita por Facundo de Hermiano 
[Victoris Tonnennensis, p. 202].

(128) Traduzindo o texto da Christian Classics Ethereal Library

XI Cânon do V Concílio 

“Se  alguém  não  anatematizar  Ário,  Eunônio,  Macedônio,  Apolinário,  Nestório,  
Eutíquio  e  Orígenes,  bem  como  seus  ímpios  escritos,  como  também  todos  os  
heréticos já condenados e anatematizados pela Santa, Católica e Apostólica Igreja,  
e  pelos  supracitados  quatro  Santos  Sínodos  e  [se  alguém  não  anatematizar  
igualmente] todos os que sustentaram e sustêm ou que em sua impiedade persistem  
em suster até o fim a mesma opinião daqueles heréticos já mencionados: que seja  
anátema.”

Hefele (Hist. Councils, vol. IV, p. 336)

Halloix, Garnier, Basgane, Walch e outros supõem, e Vincenzi sustém com grande 
zelo,  que  o  nome  de  Orígenes  é  uma  inserção  posterior  nesse  anatematismo, 
porque (a) Teodoro Ascidas, o origenista, foi um dos mais influentes membros do 
Sínodo  e  certamente  teria  evitado  a  condenação  de  Orígenes;  além  disso,  (b) 
porque nesse anatematismo apenas tais heréticos deveriam ser nomeados como 
tendo sido condenados nos quatro primeiros Sínodos Ecumênicos, que não é o caso 
de Orígenes; (c) porque esse anatematismo é idêntico ao décimo na  ὁμολογία do 
imperador, mas nesta última o nome de Orígenes está ausente e, finalmente, (d) 
porque Orígenes não pertence ao grupo dos heréticos a quem o anatematismo se 
refere. Os erros dele eram bem diferentes.

Todas  essas  considerações  me  parecer  ser  de  força  insuficiente,  ou  mera 
conjectura, para fazer uma alteração no texto e arbitrariamente remover o nome de 
Orígenes.  Quanto  a  objeção  em  relação  a  Teodoro  Ascidas,  sabe-se  que  este 
pronunciara uma anátema formal contra Orígenes e certamente fez o mesmo desta 
vez, se o imperador assim desejou e assim parecia aconselhável (*). A segunda e 
quarta objeções têm pouco peso. Quanto à terceira (c), é bem possível que ou o 
imperador subsequentemente foi além do estava em sua ὁμολογία, ou que os bispos 
no quinto Sínodo, de comum acordo, adicionaram Orígenes, seja por um ou outro 
antiorigenista em seu meio. O que, contudo, principalmente nos leva a manter o 
texto é: que a cópia das Atas sinodais restantes nos arquivos romanos, que tem a 
mais alta credibilidade e foi provavelmente preparada para o próprio Vigílio, contém 
o nome de Orígenes no décimo primeiro anatematismo; e (b) que os monges do 
nova Lama (**)  na Palestina,  que são conhecidos por  seres zelosos origenistas, 
retiraram-se da comunhão eclesiástica dos bispos da Palestina depois destes terem 
subscrito as Atas do quinto Concílio. No anátema contra os Três Capítulos, esses 
origenistas poderiam encontrar muito pouco fundamento para tal ruptura com seus 
amigos e seu antigo colega Ascidas; isso só poderia ser pelo ataque do sínodo ao 
seu  querido  Orígenes.  (c)  Finalmente,  apenas  baseando-se  que  o  nome  de 
Orígenes realmente aparecia no décimo primeiro anatematismo podemos explicar o 



antigo rumor grandemente espalhado de que o Sínodo anatematizou Orígenes e os 
Origenistas.

Notas:

(*)  Aqui,  refere-se  ao  fato  de  Ascidas  ter  assinado  o  sínodo  local  de  543.  Em 
Excursus on the XV. Anathemas Against Origen, apresenta-se uma fala atribuída a 
ele  na  quinta  sessão  do  Concílio:  “E  encontramos  muitos  outros  que  foram  
anatematizados depois da morte, e também mesmo Orígenes; e se alguém recuar  
até os tempos de Teófilo,  de  abençoada memória,  ou mais  além,  encontrá-lo-ia  
anatematizado depois da morte;  o que também agora sua santidade e Vigílio,  o  
religiosíssimo Papa de Roma, fez em seu caso”.

(**)Assim consta no original em inglês. Ignoro se foi algum erro de digitação. 

Hefele, curiosamente, crê que a relação do XV anátemas pertença ao sínodo de 543, 
ainda que afirme não ter como provar contundentemente. Apesar de argumentos em 
favor de uma real condenação de Orígenes no V Concílio serem mais sólidos, ainda é 
comum encontrar historiadores desejosos em proteger Orígenes da condenação. Por 
exemplo,  Crouzel  [cap.  IX,  p.178]  e  B.  Drewery  [p.  275]  alegam que o  nome de 
Orígenes seja uma inserção, pois não segue a ordem cronológica dos demais nomes 
listados. Bem, eles poderiam estar ordenados não por ordem de “hereges”, mas de 
controvérsia. Como o sínodo foi contemporâneo a uma crise origenista, normal que 
ela viesse por último. Também comentam a ausência nome de Orígenes na ὁμολογία 
de Justiniano.

(129) Vide a introdução de Robert Daly a Dialogues with Heraclides. Um outro achado 
dessa descoberta foram fragmentos de Comentários aos Romanos, que melhoraram 
muito a avaliação feita da tradução de Rufino da mesma obra.

(130) Vide [Ehrman (2005), Introdução, p.25]:

Nesse sentido, devo assinalar que a Maioria dos registros do passado – milhões e 
milhões de registros, de cada período do passado – não chegou até nós, estando 
perdida para a posteridade. (...)  Ainda assim, no entanto, temos a nosso alcance 
uma parcela muito pequena das fontes que acaso terão existido naquele momento. 
Algumas  das  fontes  não  chegaram  até  nós  certamente  foram  destruídas  pelos 
cristãos que considerava ofensivo ou equivocado seu conteúdo. Mas a maioria não 
sobreviveu simplesmente porque em algum momento do passado ninguém se deu 
ao trabalho de continuar a copiá-las.

Leia também [Báez, parte I, cap. X].

(131) Vale ressaltar que NÃO está incluída aqui a suposta destruição da biblioteca de 
Alexandria atribuída,  também, à expansão islâmica.  Tal  fato tem sua historicidade 
muito questionada e fontes pouco sólidas. O mais provável é que a biblioteca tenha 
sido destruída aos poucos por guerras internas da Roma ainda pagã, por cristãos 
fanáticos comandados pelo patriarca Teófilo no começo do século V e por diversos 
terremotos que assolaram a cidade ao longo da história. Vide [Báez, parte I, cap. IV].

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xii.viii.html
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xii.viii.html


(132) Para uma descrição detalhada (e dolorosa) da destruição de livros na Idade 
Média, vide [Báez].

(133) Dado extraído da introdução à edição inglesa de Contra Celso feita por Henry 
Chadwick, item VI, p. XXIX. Curiosamente, essa introdução data o papiro encontrado 
de Diálogo com Heráclides como sendo do século VI.

[topo]



17 – Pretérito Imperfeito: Quando o passado não é exatamente aquilo que se 
gostaria  

Abrindo este capítulo com uma leitura que dará insumos para a discussão que virá em 
seguida.

Dentro e fora da história

(...)

Ora,  a  história  é  a matéria-prima para  as  ideologias nacionalistas  ou étnicas ou 
fundamentalistas, tal como as papoulas são a matéria-prima para o vício da heroína. 
O passado é um elemento essencial, talvez o elemento essencial nessas ideologias. 
Se  não  há  um  passado  satisfatório,  sempre  é  possível  inventá-lo.  De  fato,  na 
natureza  das  coisas  não  costuma  haver  nenhum  passado  completamente 
satisfatório,  porque o  fenômeno que essas ideologias  pretendem justificar  não é 
antigo  ou  eterno  mas  historicamente  novo.  Isso  é  válido  tanto  para  o 
fundamentalismo religioso em suas versões atuais – a versão do aiatolá Khomeini 
de  um  Estado  islâmico  não  é  anterior  ao  início  dos  anos  70  –  quanto  para  o 
nacionalismo contemporâneo. O passado legitima. O passado fornece um pano de 
fundo mais glorioso a um presente que não tem muito a comemorar. Eu me lembro 
de ter visto em algum lugar um estudo sobre a civilização antiga das cidades do vale 
do Indus com o título  Cinco mil anos de Paquistão. O Paquistão nem mesmo era 
cogitado  antes  de  1932-3,  quando  o  nome  foi  inventado  por  alguns  militantes 
estudantis. Apenas se tornou uma demanda política séria a partir de 1940. Como 
Estado apenas existiu a partir de 1947. Não há nenhuma evidência de haver mais 
conexão entre a civilização de Mohejo Daro e os atuais governantes de Islamabad 
que entre a Guerra de Troia e o governo de Ancara, que no momento reivindica o  
retorno,  ainda  que  apenas  para  a  primeira  exibição  pública,  do  tesouro  de 
Schliemann do rei Príamo de Troia. Mas, de certo modo, 5 mil anos de Paquistão 
soam melhor do que 46 anos de Paquistão.

Nessa situação os historiadores se veem no inesperado papel de atores políticos. Eu 
costumava pensar que a profissão de historiador, ao contrário, digamos, da de físico 
nuclear,  não pudesse,  pelo menos, produzir  danos.  Agora sei  que pode. Nossos 
estudos podem se converter em fábricas de bombas, como os seminários nos quais 
o IRA aprendeu a transformar fertilizante químico em explosivos. Essa situação nos 
afeta de dois modos. Temos uma responsabilidade pelos fatos históricos em geral e 
pela crítica do abuso político-idelógico da história em particular.

(...)Recentemente, fanáticos hindus destruíram uma mesquita em Aodhya, a pretexto 
de  que  a  mesquita  havia  sido  imposta  aos  hindus  por  Bahur,  o  conquistador 
muçulmano mongol, em um local particularmente sagrado por ser onde se deu o 
nascimento  do  deus  Rama.  Meus  colegas  e  amigos  nas  universidades  indianas 
publicaram  um  estudo  demonstrando  que  (a)  ninguém  até  o  século  XIX  tinha 
sugerido que Aodhya fosse o local de nascimento de Rama e que (b) era quase 
certo que a mesquita não fora construída no tempo de Bahur. Gostaria de poder 
dizer que isso teve muitas consequências para o crescimento do partido hindu que 
provocou o incidente, mas pelo menos cumpriram seu dever como historiadores, em 
benefício daqueles que podem ler e estão expostos à propaganda da intolerância, 
hoje e no futuro. Vamos cumprir o nosso.

Poucas ideologias de intolerância estão baseadas em simples mentiras ou ficções 
para as quais não há nenhuma evidência. Afinal de contas, houve uma batalha de 



Kosovo  em  1389,  os  guerreiros  sérvios  e  seus  aliados  foram  derrotados  pelos 
turcos, e isso deixou cicatrizes fundas na memória popular dos sérvios, embora não 
se depreenda que isso justifique a opressão dos albaneses, que hoje representam 
90%  da  população  da  região.  A  Dinamarca  não  reivindica  a  enorme  área  da 
Inglaterra oriental, povoada e governada por dinamarqueses antes do século XI, que 
continuou a ser conhecida como Danelaw e cujas aldeias ainda possuem nomes 
filologicamente dinamarqueses.

O abuso ideológico mais comum da história baseia-se antes em anacronismos que 
em mentiras. O nacionalismo grego recusa à Macedônia até mesmo o direito ao seu 
nome a  pretexto  que toda a  Macedônia  é essencialmente  grega e  parte  de  um 
Estado-nação grego, presumivelmente desde que o pai de Alexandre, o Grande, rei 
da  Macedônia,  se  tornou  o  monarca  das  terras  gregas  da  península  balcânica. 
Como tudo  sobre  a  Macedônia,  isso  está  longe  de  ser  um assunto  meramente 
acadêmico, mas é preciso um bocado de coragem para um intelectual grego dizer 
que, em termos históricos, isso é tolice. Não havia nenhum Estado-nação grego ou 
nenhuma outra entidade política isolada para os gregos do século IV a.C., o Império 
Macedônico  em nada  se  parecia  com um Estado  grego  ou  outro  Estado-nação 
moderno,  e  em  todo  o  caso  é  altamente  provável  que  os  gregos  antigos 
considerassem os monarcas macedônicos como bárbaros e não como gregos, ainda 
que sem dúvida fossem muito educados ou cautelosos para dizer isso. Além disso,  
historicamente, a Macedônia é uma mistura tão inextricável de etnias – não foi à toa 
que  deu  seu  nome  a  saladas  de  frutas  francesas  (macédoine)  –  que  nenhuma 
tentativa de identificá-la com uma única nacionalidade seria correta. Por sua vez, os 
extremos  do  nacionalismo  macedônio  emigrante  também  deveriam  ser 
desqualificados pelo mesmo motivo, bem como todas as publicações na Croácia que 
de algum modo tentam transformar Zvonimir, o Grande, em ancestral do presidente 
Tudjman.  Mas é difícil  ser  contrapor  aos inventores de uma história  nacional  de 
livros didáticos, embora existam historiadores na Universidade de Zagreb, os quais 
me orgulho de ter como amigos, que têm coragem bastante para fazer isso.

Essas e muitas outras tentativas de substituir a história pelo mito e a invenção não 
são apenas piadas intelectuais de mau gosto. Afinal de contas, podem determinar o 
que  entra  nos  livros  escolares,  como  sabiam as  autoridades  japonesas  quando 
insistiram em uma versão asséptica da guerra japonesa na China para uso em salas 
de aula do Japão. Mito e invenção são essenciais à política de identidade pela qual 
grupos de pessoas, ao se definirem hoje por etnia, religião ou fronteiras nacionais 
passadas ou presentes, tentam encontrar alguma certeza em um mundo incerto e 
instável, dizendo: “Somos diferentes e melhores que os Outros”. São elas que nos 
preocupam nas universidades porque as pessoas que formulam aqueles mitos e 
invenções  são  cultas:  professores  primários  laicos  ou  clericais,  professores  de 
colégio ou universidade (não muitos,  espero),  jornalistas,  produtores de rádio ou 
televisão. Hoje, a maioria delas terá ido para a universidade. Não se enganem a 
respeito. História não é memória ancestral ou tradição coletiva. É o que as pessoas 
aprenderam de padres, professores, autores de livros de história e compiladores de 
artigos  para  revistas  e  programas  de  televisão.  É  muito  importante  que  os 
historiadores se lembrem de sua responsabilidade, que é, acima de tudo, a de se 
isentar das paixões de identidade política – mesmo se também as sentirmos. Afinal  
de contas, também somos seres humanos. (134)

(...)

[Hobsbawm, cap. I, p. 17-20]

Bem, os que chegaram até aqui já puderam constatar que o objetivo deste trabalho é 
desmascarar  o  mito  histórico  da  condenação  da  reencarnação  no  II  Concílio  de 



Constantinopla. De certa forma, ele é composto de uma mistura de duas situações 
trazidas por Hobsbawn: mentira pura e anacronismo. A primeira parte corresponde à 
suposta  predominância  da  reencarnação  no  credo  ortodoxo  até  o  século  VI,  à 
participação  da  imperatriz  Teodora,  à  suposta  resistência  do  Papa  em  condenar 
Orígenes  e  à  crença  de  que  a  iniciativa  partiu  exclusivamente  do  imperador 
Justiniano,  quando  o  processo  foi,  na  verdade,  iniciado  de  baixo  para  cima  por 
monges  palestinos.  O  anacronismo  surge  quando  se  toma  Orígenes  como  um 
precursor do espiritualismo moderno, desconsiderando-se diferenças imensas. No que 
diz respeito apenas aos espíritas kardecistas, não sei se ficaria tudo bem para eles 
em considerar que as almas foram inicialmente criadas racionais e perfeitas em vez 
de simples e ignorantes, que as estrelas e planetas são seres racionais e não outras 
moradas do Pai,  que Deus não seja onipotente, que se leva uma era inteira para 
reencarnar, ou cogitar – como alega Jerônimo – uma possibilidade de metempsicose. 
Seria aceitável para eles tratar Deus como um ser trino e assumir que uma de suas 
hipóstases, o Verbo, se uniu a uma de suas criaturas, ou considerar a “ressurreição 
espiritual” não como o descarte do corpo material, mas a transformação dele em outra 
natureza? A consumação panteísta que se daria após essa ressurreição e que era 
apregoada pelo origenismo do século VI não conflitaria com a questão 14 do Livro dos 
Espíritos? Se eu pudesse trazer de um “túnel do tempo” um dos monges do Nova 
Laura para dialogar com um espírita moderno, será que cada um não acharia o outro 
meio esquisitão (ou herético)? “Ah, mas eles também criam em uma segunda chance 
para os pecadores!”. Concordo, assim como outros universalistas da antiguidade, mas 
bem menos heterodoxos e partidários da vida única (135). Não adianta pegar uma 
semelhança superficial  e fingir  que não vê resto,  pois é altamente improvável que 
espíritas aceitassem o pacote inteiro da teologia de  De Principiis e muito menos os 
desenvolvimentos de Evágrio Pôntico e Bar Sudaili.

Então por que de vez em quando se esbarra com algum deles apontando para um 
partidário da Igreja Católica dizendo: “vocês tiraram a reencarnação do cristianismo ao 
condenar  Orígenes!”?  Simples,  porque  eles  aprendem  essa  tese  com  outros 
reencarnacionistas. Por experiência pessoal,  infelizmente vejo que, para o “espírita 
médio”,  os  fatos  que  ocorreram  no  cristianismo  primitivo  e  posterior  não  são 
aprendidos  em  obras  acadêmicas  dedicadas  ao  tema,  mas  de  outros  autores 
reencarnacionistas.  Quantos  será  que  folhearam  algum  capítulo  de  De  Principiis, 
Kephalaia Gnostica ou Hierotheos ou se debruçaram em autores dedicados ao tema 
como Clark, Crouzel, os artigos da série Origeniana, etc.? Será que seu entendimento 
dos meandros da corte de Justiniano e da sequência de fatos que levou à segunda 
crise  origenista  foi  auferido  da  leitura  de  Cirilo  de  Citópolis,  Evágrio  Escolástico, 
Liberato de Cartago, Facundo de Hermiano, João de Éfeso, João Lídio, Procópio de 
Cesareia ou Malala? Ou não leem historiadores modernos e mais acessíveis como 
Bury e Evans? Será que reclamam por muitos textos estarem em língua inglesa, logo 
eles membros de um segmento religioso que tem fama de ser mais academicamente 
instruído? 

As verdadeiras fontes dos boatos propagados vêm de autores de obras cujo caráter é 
mais  jornalístico  que  acadêmico  (como  Prophet,  Chaves,  Kersten),  de  místicos 
(Bizemont,  Brunton,  Prabhupada)  ou  até  mesmo de  Ph.D’s  -  muitos  sem carreira 
como historiador (Severino Celestino – dentista,  John Algeo -  filólogo);  mas todos 
reencarnacionistas e com graus variados de distância das fontes primárias, quando 



dão alguma referência (136). De que adianta, então, ler apenas livros que corroboram 
as  expectativas  de  seu  público-alvo  e  não  dialogam  entre  si  pelo  confronto  de 
argumentos, para ver qual é a melhor defesa? Assim, se alguém se gaba por diversos 
autores não espíritas defenderem esse mito, pode não ter noção da troca de “seis por 
meia-dúzia” que estava fazendo. Afinal a “história” para o público espírita, neste caso, 
é o que seus pares ou afins divulgam.

Não se pode esquecer, contudo, que a condenação à reencarnação no século VI é um 
“mito  secundário”.  Em outras  palavras,  ele  existe  para  explicar  outra  alegação:  a 
crença de que a maioria dos cristãos até então era reencarnacionista. Essa tese se 
encontra expressa, por exemplo, nas obras de Chaves e Severino Celestino citadas 
no capítulo VIII.  Como a reencarnação não é historicamente aceita por católicos e 
protestantes, é natural supor que ela foi proibida em algum instante. O II Concílio de 
Constantinopla  foi  apenas  um  marco  que  se  tornou  o  preferido  pelos  autores 
espiritualistas. Assim, uma nova linha de investigação deve ser aberta: verificar se 
cristianismo  primitivo  –  i.e.,  o  de  bem  antes  de  Niceia  -  era  adepto  ou  não  da 
reencarnação. Afinal, o que era o cristianismo da era apostólica?

Notas:

(134)  Eric  Hobsbawm  é  um historiador  de  orientação  marxista  e,  apesar  de  não 
chegar ao ponto de negar as catástrofes promovidas pelo socialismo real do século 
XX, seu viés às vezes embaça seu senso crítico e passa meio que batido por elas. 
Bem, dou-lhe um desconto por também “ser humano”, como ele mesmo lembrou e, 
parodiando, “faça o que ele diz, mas não o que ele faz”. Curiosamente, o capítulo X de 
Sobre História traz críticas a versões de pensamento socialista – chamadas por ele de 
“vulgar” – que eu adoraria que antigos professores de historia meus do ensino médio 
lessem. Mas o que de fato poderia ser feito se eu voltasse no tempo e jogasse esse 
livro no colo de meu “eu mais jovem”? Poderia me tornar um chato “bem municiado” 
em sala de aula, mas, como tinha de passar de ano e no vestibular, teria de colocar  
na  prova  o  que  o  mestre  gostava  de  ler.  Enfim,  as  humanas  não  servem  para 
desenvolver o senso crítico dos estudantes, mas, sim, para que pensem igual aos 
professores dessas disciplinas e aplaquem a frustração deles causada pela revolução 
que não veio.

(135) Gregório Nissa é um desses nomes e, também, Teodoro de Mopsuéstia, um dos 
envolvidos nos Três Capítulos. 

(136) O leitor pode reparar que nem todos os nomes foram tratados aqui. Alguns eu 
descobri em outras fontes virtuais e debates. Bhaktivedanta Swami Prabhupada é um 
hare krishna autor do livro  Coming back  –  The  science of  reincarnation (lançado no 
Brasil  com o nome “Retornando – A ciência da reencarnação” pela Bhaktivedanta 
Book Trust) e que pode ser lido em uma versão on line. Nesse livro, Orígenes aparece 
em dois pequenos trechos bem suspeitos do capítulo I:

In  the  third  century  A.D.,  the  theologian  Origen,  one  of  the  fathers  of  the  early  
Christian  Church,  and  its  most  accomplished  Biblical  scholar,  wrote,  "By  some 
inclination toward evil, certain souls ... come into bodies, first of men; then through 

http://www.harekrishna.com/col/books/kr/cb/
http://www.espiritismobr.com/artigos/Reencarnacao_no_Concilio_de_Constantinopla/ler


their association with the irrational passions, after the allotted span of human life, 
they are changed into beasts, from which they sink to the level of... plants. From this  
condition they rise again through the same stages and are restored to their heavenly 
place."(6) [lacunas do autor]

(6)  (De  Principiis, Book  III,  Chapter  5.  Ante-Nicene  Christian  Library, editors, 
Alexander Roberts and lames Donaldson. Edinburgh: Clark, 1867)

Quem quiser ler o capítulo V do III livro da edição Roberts-Donaldson de De Principiis, 
poderá constatar que não há nada que lembre a citação dada. Na verdade, aqui é 
feito um pastiche de um trecho da carta de Jerônimo a Ávito vista no  capítulo III, 
porém tendo sido removidas a informação do próprio Jerônimo de que se tratava de 
uma  hipótese  analisada,  muitos  menos  foram  comentadas  outras  passagens  de 
Orígenes  francamente  contra  a  metempsicose.  Mais  adiante  no  mesmo  capítulo, 
lança-se a pérola:

Under circumstances that to this very day remain shrouded in mystery, the Byzantine 
emperor Justinian in 553 A.D. banned the teachings of preexistence of the soul from 
the  Roman  Catholic  Church.  During  that  era,  numerous  Church  writings  were 
destroyed,  and many scholars  now believe  that  references to  reincarnation  were 
purged from the scriptures. The Gnostic sects, although severely persecuted by the 
church, did, however, manage to keep alive the doctrine of reincarnation in the West. 
(The word Gnostic is derived from the Greek gnosis, meaning "knowledge.")

As circunstâncias da condenação à preexistência não estão “envoltas em mistério” 
tanto assim para quem se dispuser a pesquisar as fontes apropriadas e a remoção da 
reencarnação nas escrituras é a mesma tese infundada trazida por Noel Langley no 
capítulo VIII.

John Algeo é um teósofo e seu livro  Reincarnation explored (editado em português 
como Explorando a reencarnação, pela Teosófica) consta na seção de teosofia de sua 
página pessoal, não na acadêmica. Como ele parece ter feito uma alusão a Geddes 
MacGregor nesse livro, preferi usar esse autor a Algeo. 

Devo admitir que, quando acertam, usam obras de especialistas reais como História 
da Filosofia, de Giovanni Reale e Dario Antiseri, ed. Paulus, que, embora muito 
resumida ao tratar de Orígenes (nem há como cobrar muito de uma história de toda a 
filosofia), passa longe de teses conspiratórias.

[topo] 
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18 – Cristianismo, versão 1.0 

Olhando  para  o  panorama das  vertentes  que  se  encontravam no  cristianismo da 
primeira metade do século III, quando transcorreu a maior parte da vida de Orígenes, 
estamos diante de um retrato que lembra mais um mosaico. As discrepâncias hoje 
existentes  nas  principais  igrejas  do  cristianismo  moderno  (católicos  romanos, 
ortodoxos  orientais,  protestantes  e,  inclusive,  grupos  paraprotestantes  como 
adventistas e testemunhas de Jeová) parecem apenas variações de um mesmo tema 
quando  comparadas  com  as  radicais  diferenças  que  ocorriam  em  grupos 
autodenominados cristãos do período pré-niceno. Numa ponta,  encontravam-se os 
judeu-cristãos,  que  guardavam  o  sábado,  praticavam  a  circuncisão  masculina, 
seguiam estritas leis dietéticas e rejeitavam a pregação de Paulo. Para eles não era 
possível ser cristão sem antes ser judeu. No outro extremo, estavam os discípulos de 
Marcião,  que,  devido  a  uma  leitura  literal  de  passagens  “pesadas”  do  Antigo 
Testamento, consideram o Iahweh dos judeus um demiurgo inferior e, portanto, Jesus 
era o enviado do verdadeiro e amoroso Pai apresentado no Novo Testamento para a 
humanidade. Seu cânon consistia de uma versão editada do evangelho de Lucas – 
podada de todas as referências à origem judaica de Jesus – e das cartas paulinas.  
Entre esses dois grupos, havia cristãos similares à maioria atual, a ter o deus judaico 
de  o  de  Jesus  como  o  mesmo  e  único,  porém subordinando  a  interpretação  da 
Escritura judaica aos evangelhos através de alegorias, que também suavizavam suas 
passagens  violentas.  Atravessando  esse  espectro,  diversas  seitas  gnósticas 
ofereciam a libertação deste mundo por meio de um conhecimento (gnosis) secreto 
revelado por Jesus. Possuíam certa afinidade com o dualismo dos marcionitas, mas, 
ao  contrário  deles,  partiam  para  um  alegorismo  extremado,  inclusive  no  Novo 
Testamento. 

Após essa breve exposição, surge um intrincado problema: todos esses grupos se 
julgavam “o” verdadeiro cristianismo e,  como muitos são mutuamente excludentes, 
não é possível que todos estivessem certos ao mesmo tempo. Vem, então, o desafio 
de descobrir qual deve ter sido a crença da geração que viveu entre a morte de Jesus 
e pouco antes da elaboração do texto dos evangelhos. A tarefa é ingrata porque é um 
período ágrafo, que só pode ser extraído do contexto histórico em que viveram e das 
referências de registros feitos um pouco depois.

Bem, no tempo e no espaço, o cenário em que Jesus cresceu corresponde à Galileia 
do século I. Nesse ambiente periférico, rural e inculto, ao menos duas das vertentes 
de cristianismo já podem ser descartadas como candidatas a “original”:

Finalmente, os estudiosos levam muito a sério a conclusão a que chegam hoje em 
dia todos os que se detêm no personagem histórico de Jesus: que ele era um judeu 
vivendo na Palestina do século I. Tratando-se de relatos sobre o que Jesus disse e 
fez  que  não  se  adaptam de  maneira  plausível  a  esse  contexto,  é  praticamente 
impossível acreditar que sejam historicamente exatos. (…) A título de exemplo, os 
ensinamentos  de  Jesus  que  fazem  mais  sentido  em  algum  outro contexto 
provavelmente derivam mesmo desse outro contexto, e não de sua vida.



À guisa  de  exemplo,  certos  ensinamentos  de  Jesus  encontrados  no  Evangelho 
Copta de Tomé e em outros escritos da Biblioteca de Nag Hammadi têm um caráter 
nitidamente gnóstico. O problema é que não temos qualquer indicação de que o 
gnosticismo já existisse nas duas primeiras décadas do século I – especialmente 
nas regiões rurais da Galileia. Esses ensinamentos de teor gnóstico devem provir de 
tradições posteriores, tendo sido postos na boca de Jesus em algum outro contexto 
(por exemplo, no século II, em lugares como Egito ou Síria). Isso não quer dizer que 
devamos  descartar  todos  os  ensinamentos  contidos  em  Tomé.  Mesmo  neste 
evangelho,  por  exemplo,  Jesus  conta  a  parábola  da  semente  de mostarda,  que 
igualmente  relatada  (de  maneira  independente)  por  Marcos.  Nada  há  de 
especialmente  gnóstico  nesse  pensamento,  que  é  encontrado  em  duas  fontes 
independentes, uma das quais muito primitiva. Conclusão? Provavelmente deve ter 
saído da boca de Jesus.

[Ehrman (2005), cap. VI, p. 164-165]

Por  essas  razões,  o  gnosticismo cristão e  marcionismo não devem ser  o  que se 
aproximaria  da  doutrina  dos  primeiros  cristãos.  O  primeiro  por  inserir  ideias 
alienígenas ao contexto terreno onde Jesus viveu e pregou, o segundo por querer 
descartar todo esse contexto. 

Jesus, o Judeu

Resta decidir  entre  um judaísmo estrito  e  um credo suficientemente eclético  para 
abranger “os gentios”. Para tanto, deve-se extrair dos documentos que falam sobre 
Jesus aquilo  que pode ter  sido genuinamente de sua autoria.  Pela razão exposta 
acima, ficam descartados os evangelhos gnósticos e os ditos de Tomé que seguem 
essa linha. O evangelho de João, por ser protognóstico e apresentar uma versão mais 
mística de Jesus, é o que, entre os canônicos, menos tem a oferecer dados históricos 
sobre Jesus. Também ficam de fora os evangelhos da infância e outros também mais 
preocupados em apresentar uma versão “folclórica” dele, cheia de milagres e vazia de 
ensinamentos. As cartas neo-testamentárias falam muito da fé em Jesus, mas pouco 
sobre o que essa personagem disse ou fez. Portanto, o principal material de onde 
podem ser extraídas informações históricas sobre Jesus é o que está nos evangelhos 
sinópticos (137) – Mateus, Marcos e Lucas, que ganham por serem mais antigos (em 
comparação com os demais) e oferecerem um Jesus menos ocultista e mais profeta 
popular.  Conviria,  também,  complementá-los  o  com  livro  de  Atos,  por  ser  uma 
continuação direta de Lucas e dar insights sobre os primeiros cristão, e os ditos não 
gnósticos de Tomé.

Ainda assim é preciso ter em mente que eles não são biografias de Jesus e, sim, 
livros escritos por homens de fé, logo mais interessados em justificar o credo de suas 
respectivas comunidades. Além da antiguidade e adequação ao contexto histórico, 
dois outros fatores costumam ser usados para separar o que pertence à história do 
que é da fé:  a múltipla atestação – mais de uma fonte independente relatando o 
mesmo – e a preservação de algo que vai  de encontro ao que se esperaria dos 
autores. Por exemplo, Marcos, Paulo e João afirmam que Jesus teve irmãos, logo isso 
deve ter sido real. João e Marcos dão Nazaré como local de nascimento dele e, como 
era um local desprestigiado, o relato deles é preferível aos que indicam Belém como 
terra natal (138).



Então, o que as fontes mais antigas (e seu contexto histórico) têm a dizer sobre a 
relação entre Jesus e o judaísmo de então. Às vezes, pode-se pensar que a rebeldia 
de Jesus contra a observação tacanha da Lei feita pelos fariseus fosse um sinal de 
superação  de  sua  origem judaica.  Isso  não  é  muito  pertinente  (139).  As  queixas 
quanto ao fato de Jesus exorcizar e curar no sábado não consideram que tal atitude 
não era exclusiva dele e foi adotada por rabis posteriores. Tratar de pessoas passou a 
ser considerado salvar vidas, um mandamento que pretere todas as demais regras da 
Lei. A superioridade da pureza moral (Mc 7:15-19) sobre a ritual não era inédita e 
pode ser encontrada, por exemplo na Carta de Aristeia (século II a.C.), parágrafo 234

E o rei [Ptolomeu] deu-lhe grande louvor e perguntou ao décimo [ancião]: “Qual a 
mais alta glória?”.  E disse ele: “Honrar a Deus, e isso é feito não com ofertas e  
sacrifícios, mas com pureza de alma e convicção santa, já que todas as coisas são  
dispostas e governadas por Deus, em conformidade com Sua vontade.”(...)

Tanto Arimateia quanto Jesus interpretaram a Lei de forma mais aprofundada que o 
simples literalismo. Resta saber se esse tipo de interpretação poderia ser eclético o 
bastante para abarcar gentios. Atente-se que a fala do final Mc 7:19 – “E assim ele 
considerou  puro  todos  os  alimentos”  –  está  mais  para  um parêntese  de  Marcos, 
explicando  a  sua  comunidade  gentílica  as  palavras  anteriores,  do  que  um 
entendimento do próprio Jesus. Dado que o livro de Atos mostra desentendimentos 
entre os apóstolos que conheceram Jesus em vida e Paulo quanto à necessidade de 
ser judeu antes de cristão – e isso os cristãos gentios não esconderam – é duvidoso 
que o  galileu tivesse autorizado o fim das restrições dietéticas ou da circuncisão, 
iniciando a bifurcação entre judaísmo e cristianismo já no princípio. O próprio fato de a 
pregação paulina ter  gerado controvérsias que ultrapassaram o período apostólico 
mostra que suas inovações não se impuseram de imediato. É provável que seita dos 
ebionitas, a que Orígenes se refere em [Contra Celso, II, 1] preservasse um credo 
mais próximo ao dos primeiríssimos cristãos (140). 

Sabendo que a leva inicial de convertidos era (e continuou) judia, o próximo passo é 
determinar que tipo de judaísmo praticava. Infelizmente, não basta ler a atual Bíblia 
judaica para abranger tudo o que pensavam, pois a ideia de “cânon judaico” ainda não 
estava definida no século I. Alguns livros que eram adotados por grupos judaicos do 
século III a.C. ao I d.C. não entraram para a Bíblia hebraica, mas permaneceram na 
católica, como Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, etc., por herança da Septuaginta. 
Outros, como Enoque e os livros sectários de Qumran, ficaram fora do conjunto de 
Escrituras  “autorizadas”  de  qualquer  grupo  posterior.  Do  ponto  de  vista  histórico, 
contudo,  eles  não  podem ser  ignorados,  pois  na  Palestina  dos  tempos  de  Jesus 
muitas  ideias  contidas  neles  circulavam  livremente  entre  os  judeus,  ou  ficavam 
registradas pelos mesmos. Bem ou mal, eles cobrem a lacuna existente entre o Antigo 
e  o  Novo  Testamento,  desenvolvendo  conceitos  ainda  frágeis  no  primeiro,  mas 
explícitos no último.

As Forças do Bem e do Mal

Um dos aspectos marcantes do judaísmo intertestamentário foi  o desenvolvimento 

http://www.ccel.org/c/charles/otpseudepig/aristeas.htm


progressivo  de  uma  espécie  de  dualismo.  Não  era  ao  estilo  de  gnósticos  e 
marcionitas, que opunham um demiurgo inventor deste mundo ao deus bom, mas a 
oposição ao deus criador feita por um grupo renegado de suas próprias criaturas.  
Apenas sugerida no que viria a ser o cânon judaico (141), a figura diabólica e seus 
“anjos caídos” se desenvolvem plenamente nesse período. O Livro de Enoque (142), 
por exemplo, fala do abandono de um grupo de anjos (os Guardiões) de seus deveres 
e seu envolvimento com mulheres humanas, que pariram gigantes. Esses gigantes se 
revelaram antropófagos que passaram a atacar humanos e, por fim, a eles mesmo. 
Além disso, alguns anjos -  como Azazel,  Armaros, Barakijal,  etc. - ensinavam aos 
homens artes que os levavam ao pecado, como o fabrico de armas, encantamentos e 
astrologia. Como o clamor das injustiças chegou ao Criador, Ele reuniu anjos que lhe 
eram leias (Rafael, Micael, Gabriel) e trancafiou os rebelados até o dia do julgamento 
final:

E a Rafael disse o Senhor: “Amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas!  
Cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo! Deposita pedras ásperas  
e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão! Deixa-o permanecer lá para  
sempre e veda-lhe o rosto, para que não veja a luz! No dia do grande Juízo ele  
deverá ser arremessado ao tremedal de fogo!

Enoque 10:3-4

(...)

A Micael disse o Senhor: “Vai e põe a ferros Semjaza e os seus sequazes, que se  
misturaram com as mulheres com elas se contaminaram de todas as impurezas!  
Quando os seus filhos tiverem eliminado mutuamente  e quando os pais  tiverem  
presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por sete gerações nos  
vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do Juízo final! Nesse dia, eles  
serão  atirados  ao  abismo  de  fogo,  na  reclusão  e  no  tormento,  onde  ficarão  
encerrados para todo o sempre. E todo aquele que for sentenciado à condenação  
eterna seja juntado a eles, e seja com eles mantido em correntes até o fim de todas  
as gerações.”

Enoque 10:6-8. Fonte: [Tricca], p. 122

Enoque foi uma espécie de best-seller do período. Nas cavernas onde foram achados 
os manuscritos de Qumran (4Q) havia fragmentos de vinte exemplares distintos (143). 
Contudo, para textos originais da seita essênia não há menção a Azazel e outros 
líderes dos Guardiões  caídos;  afinal  já  estavam confinados  e  não  eram mais  um 
problema. Um novo inimigo era preciso. A figura de Satanás começa ocupar essa 
lacuna.  Apresentado  no  Livro  de  Jó  como  uma  espécie  de  ministro  de  Deus 
responsável por colocar a criação à prova, Satanás leva, com a devida autorização 
divina, uma série de desgraças pessoais ao justo e devoto Jó no intuito de testar sua 
integridade. Satanás não interfere, porém, no livre-arbítrio de Jó. Essa tafera fica com 
sua esposa e alguns amigos seus, que o tentam a rejeitar Deus (no caso da esposa)  
ou  a  assumir-se  um pecador,  o  que  ele  tem certeza  que  não era.  No Livro  dos 
Jubileus (século II a.C.), surge a associação Mastema/Satã, como o chefe de uma 
falange de espíritos responsável por induzir  os humanos à pratica do Mal.  O livro 
reconta a história da humanidade do Gênese ao Êxodo através das palavras de um 
anjo que a estaria ditando a Moisés e, no capítulo 4, faz rápida passagem pela história 



dos Guardiões (144):

4:21-24 E ele [Enoque], além disso, estava com os anjos desses seis jubileus dos 
anos, e eles lhe mostram tudo que está sobre a terra e nos céus, o funcionamento 
do sol, e ele tudo anotou. E testemunhou aos Guardiões, que pecaram com as filhas 
dos homens; pois esses começaram a se unir, de modo a ficar corrompidos com as 
filhas dos homens. E ele testemunhou contra (eles) todos. E foi retirado dos filhos 
dos homens e o conduzimos para o Jardim do Éden em majestade e honra, e eis lá  
que ele registra a condenação e julgamento do mundo e toda a iniquidade dos filhos 
dos homens. E por causa disso (Deus) trouxe as águas da inundação sobre toda a 
terra do Éden; pois lá ele foi posto como um sinal a testemunhar contra todos os 
filhos dos homens, que deveriam recontar todos os deveres das gerações até o dia 
da condenação.

Fonte: Book of Jubilees

A questão os Guardiões não teria acabado com sua condenação. Os espíritos de seus 
descendentes continuaram a levar morte, doenças e iniquidade aos homens. Após 
uma prece de Noé, Deus decidiu agir contra eles, mas...

10:  7-14  E  o  Senhor  nosso  Deus  nos  ordenou  prender  todos  [os  espíritos  dos 
descendentes  dos  Guardiões].  E  o  chefe  dos  espíritos,  Mastema,  veio  e  disse: 
“Senhor  Criador,  deixe  alguns  deles  comigo e  permita  que  ouçam minha voz e  
façam tudo o que eu lhes disser; pois se alguns deles não me forem deixados, não  
serei capaz de executar o poder de minha vontade nos filhos dos homens, pois  
esses são para ser levados à corrupção e ao mal caminho em meu julgamento, pois  
grande é a impiedade dos filhos dos homens”. E Ele disse: “Que a décima parte seja  
deixada para ele  e as nove partes desçam para o lugar  de condenação.”  E Ele 
ordenou a um de nós [anjos]  que deveríamos ensinar  a  Noé todos os remédios 
deles; pois sabia que não andariam em retidão, nem se esforçariam em justeza. E 
fizemos conforme Suas palavras:  todos os perversos malévolos foram presos no 
lugar de condenação e a décima parte deles nós deixamos para que pudessem 
estar sujeitos a Satã na terra. E explicamos a Noé todos os remédios contra suas 
doenças. E Noé registrou tudo num livro à medida que o instruíamos acerca de todo 
o tipo de remédio. Assim, os maus espíritos foram impedidos de (machucar) os filhos 
de Noé.

Fonte: Book of Jubilees

É interessante perceber que Mastema (“Animosidade”), embora “chefe dos espíritos” 
não é um deles, mas alguém que os tinha em responsabilidade e não queria perder 
peões tão úteis, além de possuir certa intimidade para falar com o Criador. Mastema 
(145), logo em seguida também denominado Satã (“Adversário”), é uma espécie de 
sinistro auxiliar de Deus tal como em Jó, só que em vez de simplesmente punir ou 
testar os homens, busca também piorá-los:

11:2- 7 E os filhos de Noé começaram a guerrear um contra o outro, a tomar uns 
como cativos e matar outros, e derramar o sangue de homens sobre a terra e a 
comer  sangue,  e  construir  cidades  fortificadas,  muralhas,  e  torres,  e  indivíduos 
começaram a exaltar a si  mesmos acima da nação e a fundar os princípios dos 
reinos, e fazer guerra de povo contra povo, e nação contra nação, e cidade contra 
cidade, e todos (começaram) a fazer o mal, a adquirir armas e a ensinar guerra a 
seus filhos, e capturar cidades e a vender escravos machos e fêmeas. E ‘Ur, o filho 
de Kesed, construiu a cidade de ‘Ara dos caldeus e a denominou em homenagem a 
seu próprio nome e ao nome de seu pai. E construíram para si imagens fundidas, e 
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cada um deles adorou ao ídolo, a imagem fundida que fizeram para si, e começaram 
a  fazer  imagens  entalhadas  e  simulacros  impuros,  e  espíritos  malévolos  (os) 
ajudaram  e  seduziram  para  cometer  transgressões  e  impurezas.  E  o  príncipe 
Mastema se empenhou para fazer tudo isso, e despachou outros espíritos, os que 
foram postos sob sua mão, para fazer todas as formas de erro e pecado, e todas as 
formas de transgressão, para corromper e destruir e derramar sangue sobre a terra.

A  apresentação  das  hostes  demoníacas,  embora  autorizadas  pelo  Criador,  como 
grandes instigadores das misérias físicas e morais dos humanos – tudo para testá-los 
-  alcançou também a literatura sectária dos essênios de Qumran. Em  Preceito da 
Comunidade, anjos bons e maus são apresentados como as divisões dos corações 
humanos a travar uma luta constante até a Consumação Final.

Ele criou o homem para governar o mundo e designou-lhe dois espíritos com os 
quais deverá caminhar até o advento do Seu Juízo Final: o espírito da verdade e o 
espírito da falsidade. Os nascidos da verdade brotam de uma fonte de uma fonte de 
luz, mas os que nascem da falsidade brotam de uma fonte de trevas. O Príncipe da 
Luz governa todos os filhos da retidão que andam pelos caminhos da luz, mas o 
Anjo das Trevas governa os filhos da falsidade que caminham pelos caminhos das 
trevas.

O  Anjo  das  Trevas  desencaminha  todos  os  filhos  de  retidão,  e,  até  que  ele 
desapareça, todos os seus pecados, iniquidades, perversidades e atos fora das Leis 
cometidos pelos filhos da retidão são causados pelo domínio desse Anjo, de acordo 
com os mistérios de Deus. Cada uma das punições e cada um dos períodos de 
aflição  acontecerão  sob  o  domínio  de  sua  perseguição;  pois  todos  os  espíritos 
dedicados a ele procuram derrubar os filhos da luz.

Mas o Deus de Israel e o Seu Anjo da Verdade virão em socorro de todos os filhos  
da Luz. Pois foi Ele quem criou os espíritos da Luz e das Trevas e fundamentou 
cada ação neles e estabeleceu cada ato [em] suas [condutas]. Ele ama infinitamente 
o primeiro e se regozija com suas obras para sempre mas o conselho do outro Ele 
abomina e odiará sua conduta por toda a eternidade.

Preceito da Comunidade (ou Manual de Disciplina) III e IV. Fonte: [Vermes, 2004, 
p.125]. 

Nota: Neste e nos demais fragmentos de Qumran, os colchetes são reconstruções 
do texto e os parênteses, acréscimos para facilitar a leitura. As reticências que não 
estão entre parênteses são trechos danificados que não puderam ser reconstituídos 
e as que estão são trechos omitidos pelo autor do portal.

Em outras passagens, esse antagonista é apresentado de forma bem mais, digamos, 
concreta:

Que Deus os afaste] dos filhos da L[uz porque ele se recusou a segui-lO

E  eles  continuarão  dizendo:  “Sê  amaldiço]ado,  Melkiresha,  em  todos  os  seus 
pensame[ntos da tendência para o mal. Que] Deus [te entregue] à tortura nas mãos 
dos Vingadores. Que Deus não ouça [quando] O chamares. [Que Ele era Sua face 
irada] para ti. Que não haja (saudação de) Paz para ti na boca de todos os que se 
atêm firmemente aos Patriarca[s. Que sejas amaldiçoados] sem remanescente, e 
maldito sem salvação.



“Amaldiçoados sejam os que pratic[am teus desígnios iníquos] e [fu]ndamentam em 
seus corações teus ardis (inescrupulosos), tramando contra a Aliança de Deus ... ,  
os que veem [Sua] verdade.”

[Quem] quer que se recusar a entrar na [Sua Aliança, conduzindo-se na obstinação 
de seu coração]...

4Q280 – Maldições de Melkiresha. Fonte: [Vermes, 2004, p.230].

Melkiresha (Meu rei é a iniquidade) se revela mais um nome específico para um chefe 
maligno, em oposição a  Melchizedec (Meu rei é a justiça), apresentado como chefe 
dos exércitos  de Luz.  Provavelmente,  essa maldição litúrgica é dependente deste 
outro texto de Qumran, de onde foi feita boa parte das reconstruções hipotéticas:

E  os  levitas  amaldiçoarão  todos  os  sequazes  de  Belial  (146),  dizendo:  “Sede 
amaldiçoados por causa de vossa iniquidade! Que Ele vos entregue à tortura dos  
vingativos Vingadores! Que Ele vos visite com a destruição por intermédio de todos  
os que descarregam a Vingança! Que sejais amaldiçoados sem misericórdia por  
causa da escuridão de vossas ações! Que sejais condenados ao lugar tenebroso do  
fogo eterno! Que Deus não vos ouça chamá-lo, nem vos perdoe apagando vosso  
pecado! Que Ele erga Sua face irada para vós em vingança! Que não haja paz para  
vós  da  boca  daqueles  que  se  atêm aos  Antepassados”.  E  após  a  benção  e  a 
maldição, todos os postulantes à Aliança dirão: “Amém, Amém!”.

Preceito da Comunidade II. Fonte: [Vermes, 2004, p.123]/ [Martínez e Tigchelaar, p. 
73].

Como nada sobre a natureza ou origem de Belial/Melkiresha é apresentado, esses 
escritos devem fazer alusão a uma tradição popular em que o líder das trevas não é 
mais um anjo-promotor do tribunal divino e cético quanto às virtudes humanas. Apesar 
de  ser  um  mal  tolerado,  ele  já  não  conta  com  a  graça  de  Deus,  embora, 
paradoxalmente, tenha sido criado por Ele. A figura do diabo cristão começa a se 
delinear (147). De fato, na obra não religiosa de Flávio Josefo exibe-se a crença na 
ação de demônios sobre os humanos até mesmo em camadas cultas da população, 
como a dele.

Deus  também o  capacitou  [Salomão]  a  aprender  aquela  habilidade  de  expulsar 
demônios, que é uma ciência muito útil e curativa aos homens. Ele também compôs 
esses encantamentos pelos quais moléstias são aliviadas. E legou a metodologia da 
prática de exorcismos, pelo qual tiram os demônios, de forma que nunca retornam; e 
esse método de cura e de grande força até este dia; pois vi certo homem de meu 
país, cujo nome era Eleazar, libertando pessoas que estavam endemoninhadas na 
presença de Vespasiano,e seus filhos, e seus capitães, e toda a multidão de seus 
soldados. A metodologia de cura foi esta: colocou um anel que tinha uma raiz de um 
daqueles tipos mencionado por Salomão (148) nas narinas do endemoninhado; para 
depois  extrair  o  demônio  por  suas  narinas;  e  assim  que  o  homem  caiu, 
imediatamente  abjurou-o  a  nunca  mais  voltar  para  dentro  do  homem,  fazendo 
menção  a  Salomão  e  recitando  os  encantamentos  que  ele  compôs.  E  quando 
Eleazar  mostrava  aos  espectadores  que  tinha  tal  poder,  ele  punha  um  pouco 
afastada uma taça ou bacia d’água e mandava o demônio, assim que saísse do 
homem,  virá-la,  e  assim  deixar  que  os  espectadores  soubessem que  deixara  o 
homem; e quando isso era feito, a habilidade e sabedoria de Salomão era mostrada 
manifestadamente;  é  por  essa  razão  que  todos  os  homens  podem  tomar 
conhecimento da vastidão das habilidades de Salomão, e quão amado por Deus ele 



era, e que as extraordinárias virtudes de todo o tipo com que esse rei foi dotado não 
podem ser ignoradas por ninguém sob o sol, já que essa é a razão, digo, por que 
continuamos a falar tanto desses assuntos. (149)

Antiguidades Judaicas VIII - cap. II. Fonte: Project Gutemberg

O Fim do Mundo, tal como o Conhecemos, e o Mundo Vindouro.

Mas essa luta em o Bem e Mal não seria eterna. Pela mesma época, desenvolveu-se 
um tipo de literatura chamado de “apocalíptica”, destinada a revelar (de αποκαλυψις – 
“revelação”) os desígnios divinos para o fim daquela era o começo de nova, quando o 
Bem imperaria. Apocalipse, aqui, não é o “fim do mundo” como ficou popularmente 
conhecido, mas o fim da realidade tal qual conheciam, o fim desse dualismo. Logo 
após a prisão dos Observadores, o supracitado Livro de Enoque insinua que isso seria 
apenas um aperitivo do que estaria por vir no fim dos tempos:

“Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos 
Guardiões,  porque  eles  maltrataram  os  homens!  Purga  a  terra  de  todo  ato  de 
violência! Toda obra má deve ser eliminada! Que floresça a árvore da Verdade e da 
Justiça.  O sinal  da  bênção  será  o  seguinte:  as  obras  da  Verdade  e  da  Justiça 
sempre  serão  semeadas  na  alegria  verdadeira.  Então  florescerão  os  justos  e 
haverão de viver até gerarem mil filhos, e completarão em paz todos os dias da sua 
juventude  e  da  sua  velhice.  Então  toda  a  terra  será  cultivada  com  a  Justiça, 
inteiramente plantada de árvores, e cheia de bênção. Toda espécie de árvore boa 
será  plantada  sobre  ela,  igualmente  videiras;  e  as  videiras  produzirão  uvas  em 
abundância. De todas as sementes que forem semeadas uma medida produzirá mil  
outras; e uma medida de olivas dará dez cubas de óleo. Purifica a terra de todo ato 
de  violência,  de  toda  injustiça,  de  todo  pecado  e  impiedade;  elimina  toda  a 
impudicícia que sobre ela se pratica! Todos os homens serão justos, todos os povos 
me prestarão honra e glória, e todos me adorarão. A terra então ficará expurgada de 
toda maldade,  de  todo pecado,  de  toda praga,  de todo tormento;  e  nunca mais 
mandarei  sobre  ela  um  dilúvio,  ao  longo  de  todas  as  gerações,  por  toda  a 
eternidade. Naqueles dias eu abrirei as câmaras dos depósitos da bênção do céu e 
deixá-las-ei derramar sobre a terra, sobre as obras e os trabalhos dos filhos dos 
homens. Então a Verdade e a Paz juntar-se-ão por todos os dias da terra e por 
todas as gerações dos homens.”

Enoque 10:9 – 11:2. Fonte: [Tricca, p. 122-3].

Mais tarde o autor  de Enoque apresenta  o  arauto dessa separação entre bons e 
maus,o poderoso juiz escatológico chamado “Filho do Homem”. Ele remete a uma 
visão relatada em Dn 7:2-14, onde quatro feras, cada uma mais bizarra que a outra,  
aparecem,  conquistam e espalham destruição;  até  que surge um quinto  ser,  cuja 
aparência era “como Filho de Homem”, ou seja, humana. A ele é dado o reino eterno 
sobre a terra, ao passo que as feras são destituídas e mortas. A interpretação que se 
segue (Dn 7:17-27) apresenta as quatro feras como reinos que dominarão a terra e 
oprimirão os povos. Seus poderes malignos durarão até a vinda do que é como “Filho 
de Homem”, que destruirá as forças opostas a Deus e trará o domínio eterno de Seu 
povo. Qualquer semelhança com outros usos dessa expressão no Novo Testamento 
não é mera coincidência, afinal essa é uma figura escatológica anunciada para o fim 
dos tempos:

http://www.gutenberg.org/files/2848/2848-h/book8.htm#2H_4_0001


Então sobrevir-lhes-á sofrimento igual ao de uma mulher em dores de difícil parto,  
quando o filho passa pela abertura matriz, e ela sofre ao dar à luz. Uma parte deles 
então encarará a outra; assustar-se-ão, baixarão seus olhos, e serão acometidos de 
dores quando virem o Filho do Homem assentar-se sobre o trono de sua Glória.

Então os reis, os poderosos e os demais senhores da terra haverão de glorificar,  
louvar e enaltecer Aquele que reina sobre todas as coisas e que estava oculto. Pois,  
no  princípio,  o  Filho  do  Homem  estava  oculto,  e  o  Altíssimo  conservava-O  na 
presença do seu poder; e revelou-O aos escolhidos.

Florescerá então a comunidade dos escolhidos e dos santos, e todos os escolhidos,  
naquele dia,  estarão na sua presença.  Todos os reis,  os poderosos, os grandes 
senhores da  terra  cairão  sobre  a  sua  face,  na  sua  presença,  e  suplicarão:  irão 
colocar a sua esperança naquele Filho do Homem, invocá-lO-ão e implorarão sua 
misericórdia.

Todavia,  aquele  Senhor  dos  Espíritos  os  obrigará  a  se  afastarem  o  mais 
rapidamente possível  da sua presença;  o rosto deles cobrir-se-á de vergonha,  e 
sobre eles cairá a escuridão. E Ele os entre os entregará aos Anjos vingadores, 
porque maltrataram seus filhos e seus escolhidos.

Eles  propiciaram  um  espetáculo  para  os  justos  e  escolhidos:  estes  rejubilarão, 
porque  a  ira  do  Senhor  dos  Espíritos  abater-se-á  sobre  eles,  e  Sua  espada 
embeber-se-á de seu sangue. Naquele dia, os justos e os escolhidos serão salvos, e 
não verão nunca mais a face dos pecadores e dos ímpios.

O Senhor dos Espíritos habitará então com eles, e estes comerão com o Filho do 
Homem,  deitar-se-ão  e  levantar-se-ão  por  toda  a  eternidade.  Os  justos  e  os 
escolhidos exalçar-se-ão sobre a terra, e nunca mais haverão de baixar seus olhos.

Serão recobertos com as vestes da glória, que são as vestes da Vida do Senhor dos 
Espíritos. Vossas vestes não envelhecerão e vossa glória não passará na presença 
do Senhor dos Espíritos.

Enoque 62:4 – 10. Fonte: [Tricca, p. 153].

Em um texto de Qumran, batalha titânica se travaria entre o Bem e Mal antes que tais 
bênçãos chegassem. Ela seria travada tanto no plano celeste quanto no terrestre, 
havendo aqui um embate contra o rei dos “kittim”:

Para o M[estre. O Preceito da] Guerra sobre o desencadeamento do ataque dos 
filhos da Luz contra a companhia dos filhos das Trevas, o exército de Belial(150);  
contra as hordas de Edom, Moab e os filhos de Amon, e [contra o exército dos filhos  
do Leste e] os filisteus, e contra os bandos dos kittim da Assíria e seus aliados, os 
descrentes da Aliança.

Os filhos de Levi, Judá e Benjamim, os exilados do deserto, combaterão contra ele 
em ... todos os seus bandos quando os filhos da Luz exilados retornarem do Deserto  
dos Povos para acampar no Deserto de Jerusalém; a após a batalha deverão subir 
de lá (a Jerusalém?).

[O rei]  dos  kittim [entrará]  no Egito,  e quando chegar a sua hora ele partirá  em 
grande fúria para fazer guerra contra os reis do norte, para que sua fúria destrua e 
extermine a trombeta de [Israel].

Este será um tempo de salvação para os povos de Deus, uma era de domínio para 



todos  os  membros  de  Sua  companhia,  e  de  destruição  eterna  para  toda  a 
companhia de Belial. Será [grande] a confusão dos filhos de Jafé e a Assíria cairá  
sem socorro. O domínio dos kittim chegará a um término e a iniquidade será vencida 
sem deixar sobreviventes: não haverá saída [para os filhos] das Trevas. [Os filhos da 
retid]ão  brilharão  por  todos  os  confins  da  terra  e  continuarão  a  brilhar  até  se 
consumirem  todas  as  eras  das  trevas  e  na  época  designada  por  Deus,  Sua 
grandiosidade excelsa brilhará eternamente para a paz, a bênção, a glória, alegria e 
vida longa para todos os filhos da Luz.

No dia em que os  kittim caírem, haverá terríveis batalhas e massacres diante do 
Deus de Israel, pois este será o dia designado desde os tempos antigos para a 
batalha  de  destruição  dos  filhos  das  Trevas.  Nessa  ocasião,  a  assembleia  dos 
deuses e das hostes dos homens combaterá, causando um enorme massacre; no 
dia da calamidade, os filhos da Luz combaterão a companhia das trevas em meio a 
gritos de uma enorme multidão, e haverá clamor de deuses e homens para [tornar 
manifesto] o poder de Deus. E será tempo de [grande] sofrimento para os povos que 
Deus irá redimir; dentre todas as suas aflições, nenhuma será como esta, desde seu 
início repentino até seu fim na redenção eterna.

No dia de sua batalha contra os kittim [eles se porão a caminho] do massacre. Em 
três investidas, os filhos da Luz atracar-se-ão em batalha para derrotar a iniquidade,  
e em três investidas as hostes de Belial armar-se-ão para rechaçar a companhia [de 
Deus.  E  quando  os  corações  dos  destaca]mentos  da  infantaria  começarem  a 
enfraquecer, o poder de Deus fortalecerá [os corações dos filhos da Luz]. E com a 
sétima investida, a mão poderosa de Deus destroçará [o exército de Belial, e todos] 
os  anjos  do  seu  reino  e  todos  os  membros  [de  sua  companhia  em destruição 
perpétua]...

Preceito da Guerra, I. Fonte [Vermes, 2004, p.173-4]

É curioso observar a menção que o autor faz à própria seita de Qumran como sendo 
um  dos  protagonistas  dessa  batalha  escatológica  (“os  filhos  de  Levi,  Judá  e  
Benjamim, os exilados do deserto”). Os inimigos dos filhos da Luz são representados 
pela palavra plural kittim (151), derivada de Citium – uma antiga cidade-estado da ilha 
de Chipre, que era largamente usada na Palestina como referência a povos ou terras 
de além-mar. O autor do livro de Daniel (11:30) alude aos “navios dos kittim” que iriam 
confrontar  Antíoco  Epífanes  no  Egito,  numa provável  referência  aos  romanos.  Os 
kittim,  porém, aqui representam algo mais: todos os povos que já confrontaram ou 
subjugaram os judeus, além de judeus apóstatas. A narrativa das colunas 2-9 contém 
várias prescrições para a ordem de batalha, nas colunas 10-14 tem-se uma coleção 
de orações e hinos de ação de graças a serem entoados pelos combatentes da Luz e 
só da coluna 15 à 19 é retomada a batalha da coluna primeira (152). 

(...) 

Então o sumo sacerdote aproximar-se-á e, postado à frente da formação, fortalecerá 
por meio do poder de Deus seus corações [e mãos] para Sua batalha. Falando, dirá:  
“... a matança, pois ouvistes desde os tempos antigos, por intermédio dos mistérios 
de Deus...

“... Ele lhes dará a recompensa do fogo ardente [por meio dos ] que foram testados 
no cadinho. Afiará Suas armas e não descansará até que todas as nações iníquas 
sejam destruídas.  Lembrai  o  julgamento  [de  Nadab e  Ab]íu,  os  filhos  de Aarão, 
julgamento pelo qual Deus mostrou-se santo aos olhos [de Israel. Mas Eleazar] e 



Itamar, estes Ele confirmou por meio de uma eterna Aliança sacerdotal.

“Sede fortes e não tenhais medo; [pois eles se dirigem] para o caos e a confusão,  
apoiam-se sobre o que não é e [não será. Ao Deus] de Israel pertence tudo que é e 
será; [Ele conhece] todos os acontecimentos da eternidade. Este é o dia por Ele 
designado para a derrota e derrubada do príncipe do reino da iniquidade, e Ele dará 
socorro eterno à companhia dos Seus redimidos pelo poder dos Anjos-príncipes do 
reino de Micael. Com luz eterna Ele fará brilhar de alegria [os filhos] de Israel; paz e 
bênção estarão com a companhia de Deus. Ele fortalecerá o reino de Micael no 
meio dos deuses, e o domínio de Israel no meio de toda a carne. A retidão rejubilar-
se-á,  excelsa,  e  todos  os  filhos  da Sua  verdade alegrar-se-ão no conhecimento 
eterno.

“Quanto a vós, os filhos da Sua Aliança, sede fortes na provação de Deus! Seus 
mistérios vos sustentarão até que Ele mova Sua mão para que Suas provações 
cheguem a um fim.”

(...)

[E na sétima investida,]  quando a grandiosa mão de Deus se erguer num golpe 
eterno  contra  Belial  e  todas  as  hostes  de  seu  reino,  e  quando  a  Assíria  for  
perseguida [em meio aos gritos dos Anjos] e o clamor dos Santos, os filhos de Jafé 
cairão  para  não  mais  se  levantar.  Os  kittim serão  esmagados  sem  deixar 
[sobreviventes, e nenhum homem dentre eles será salvo].

[Nesta ocasião, no dia] em que a mão de Deus de Israel levantar-se-á contra as 
multidões  de  Belial,  os  sacerdotes  soprarão  [as  seis  trombetas]  do  Lembrar  a 
Vingança e todas as formações do combate investirão contra eles e espalhar-se-ão 
em  todos  os  [acampamentos  dos]  kittim,  destruindo-os  irremediavelmente.  [E 
enquanto] o sol mover-se para o seu poente naquele dia, o sumo sacerdote colocar-
se-á em pé, junto [com os levitas] que deverão estar com ele e os chefes [das tribos 
e os anciãos] do exército, e juntos glorificarão o Deus de Israel. (...)

Preceito da Guerra, XVI - XVIII. Fonte [Vermes, 2004, p.189-191]

Há um interessante paralelo na exortação do sumo sacerdote com a descrição em 
Daniel, cap. 10-12, de Micael como anjo patrono de Israel nas lutas contra Belial. A 
diferença é que os aliados terrenos não são mais a Pérsia ou algum reino helênico, 
mas Roma. Contudo, algo saiu errado na previsão de Preceito da Guerra. Em 70 d.C., 
uma  revolta  judaica  foi  esmagada  pelas  tropas  do  general  Tito,  a  população  de 
Jerusalém  foi  chacinada,  a  cidade  reduzida  a  escombros  e  tesouro  do  Templo 
saqueado. Os kittim venceram e o processo de diáspora se acelerou. Com o mundo 
em que Jesus viveu se extinguindo e um judaísmo estupefato com a tragédia,  os 
sobreviventes precisavam de uma explicação para o ocorrido.

Uma das respostas veio em Apocalipse de Baruque (ou II Baruque), datada no final do 
século I e começo do II. Nele (153) são narrados diálogos de Baruque (ou Baruch, 
Baruc), contemporâneo da tomada de Jerusalém pelos babilônicos ocorrida em 587 
a.C., a lamentar com o próprio Criador e vozes celestes a sorte de Sião, sua pátria, e 
indagar-lhes o porquê da calamidade. É nítida a intenção do desconhecido autor do 
livro de comparar destruição que presenciou com aquela ocorrida séculos antes, além 
de levantar o moral de seu povo ao afirmar que tudo isso já estava previsto e dias 



melhores viriam com a chegada do Messias (“Ungido”) aos que persistissem na Lei. 
Eis alguns trechos elucidativos:

IV - Nova Jerusalém

Falou-me  então  o  Senhor:  “Sim,  esta  cidade  [Jerusalém]  será  abandonada  por 
algum tempo, e temporariamente será castigado o seu povo; contudo, o mundo não 
terminará.  Pensas tu  por  acaso que é  esta  a cidade da qual  eu  falei:  ‘Trago-te 
inscrita nas minhas mãos’?, não, esta vossa cidade, com as suas edificações, não é 
a cidade futura que eu anunciei, já anteriormente preparada, desde o tempo em que 
decidi criar o Paraíso. Eu mostrei-a a Adão antes da queda em pecado; ela foi-lhe  
tirada juntamente com o Paraíso, depois que ele se rebelou contra a proibição.

“Mostrei-a também ao meu servo Abraão, naquela noite, entre as oferendas partidas 
ao meio. Mostrei-a a Moisés sobre o monte Sinai, onde lhe expliquei a imagem do 
tabernáculo e todos os seus utensílios. Assim, ela continuará preparada na minha 
mente, juntamente com o Paraíso. Vai, pois, e faz o que eu te ordeno!”

XXIX – O Messias

Ele falou-me: “O que vai acontecer atingirá toda a terra; dessa forma, experimentá-
lo-ão todos os que estiverem em vida. Mas naquele tempo eu protegerei apenas 
aqueles  que  nesses  dias  se  encontrarem neste  país  [Sião].  Uma  vez  cumprido 
aquilo  que  deve  acontecer  nos  períodos  do  tempo,  o  Messias  começará  a  sua 
revelação. Também Behemoth virá dos seus domínios, e Leviatã se levantará do 
mar; os dois imensos monstros marinhos por mim criados no quinto dia da Criação, 
e  que  reservo  para  aqueles  dias;  eles  servirão  de  alimento  para  todos  os  que 
sobreviverem.

“Então a terra produzirá os seus frutos ao cêntuplo; numa cepa de videira haverá mil  
ramos, um ramo carregará mil racimos, e um racimo mil bagos, e um bago data até 
quarenta litros de vinho (154). Os que sofreram fome comerão regiamente, e a cada 
dia lhes estão reservadas novas maravilhas (155). 

“Pois de mim procederão ventos que trarão todas as manhãs o perfume de frutos 
saborosos, e farão gotejar ao final do dia o orvalho salvífico. Do alto cairá de novo 
grande  quantidade  de  maná;  dele  comerão  eles  naqueles  anos,  por  haverem 
participado do final dos tempos”.

XXXII – Reconstrução de Sião

“Mas preparai os vossos corações e semeai neles os frutos da Lei, para estardes 
protegidos no tempo em que o Todo-Poderoso haverá de abalar toda a Criação. 
Pois as edificações de Sião dentro de pouco tempo serão aniquiladas, mas logo em 
seguida reconstruídas.

“Todavia,  essa  reconstrução  não  durará  muito;  após  algum  tempo,  Sião  será 
arrasada uma vez mais e permanecerá em destroços por um período. Depois será 
renovada em todo o esplendor, e, uma vez plenamente reconstruída, permanecerá 
para todo o sempre.

“Não devemos perturbar-vos excessivamente com a desgraça que aconteceu, mas 
muito mais com aquilo que ainda há de vir. Pois, maior ainda do que ambas essas 
calamidades  será  o  embate  em que  o  Todo-Poderoso  renovará  a  sua  Criação. 
Agora, porém, não te preocupeis mais por alguns dias! Não vos preocupeis comigo, 
até que eu volte para junto de vós!”



Após essas palavras, eu, Baruch, segui meu caminho. Mas quando o povo percebeu 
que eu desejava afastar-me, levantou a voz em lamentos, clamando: “Aonde vais 
tu? Por que, Baruch, nos abandona, como um pai que vai embora e deixa os filhos 
na orfandade? (...)”

Fonte [Tricca, p. 304,316-8]

A Ressurreição dos Mortos

A glória que viria após a vitória final do Bem não seria vivenciada apenas pelos que 
houvessem nascido um pouco antes. A mesma literatura que punha fim ao dualismo 
trazia, também, a inovação da crença na vida após a morte e na ressurreição dos 
mortos,  para  que  os  justos  de  todos  os  tempos  aproveitassem  a  renovação  da 
Criação.  Nos  livros  mais  antigos  da  Bíblia  hebraica  -  e  alguns  após  o  exílio  em 
Babilônia - é ausente ou débil a ideia de continuidade da existência. Para um homem 
virtuoso,  era  esperada  uma  vida  longa,  muitos  filhos,  uma  morte  tranquila  e  um 
sepultamento  junto  ao  pai.  Não  haveria  exatamente  uma  nova  vida:  as  almas 
continuariam a existir num lugar chamado Xeol nas profundezas da Terra. Lá levariam 
uma existência apagada, não importando se foram bons ou maus.

Lembra-te  que minha vida é um sopro,  e  que meus olhos não voltarão a ver  a 
felicidade. Os olhos de quem me via não mais me verão, teus olhos pousarão sobre 
mim e não mais existirei. Como a nuvem se dissipa e desaparece, assim que desce 
ao Xeol não subirá jamais.

Jó: 7-10

Volta-te,  Iahweh!  Liberta-me! Salva-me por teu amor! Pois na morte ninguém se 
lembra de ti, quem te louvaria no Xeol?

Salmos 6:5-6

Ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos, e um cão vivo vale mais 
que um leão morto. Os vivos sabem ao menos que irão morrer; os mortos, porém, 
não sabem, e nem terão recompensa, por que sua memória cairá no esquecimento. 
Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo que se 
faz debaixo do Sol.

Eclesiastes 9:4-6

Com efeito, não é o Xeol que te louva, nem a morte que te glorifica, pois já não 
esperam em tua felicidade aqueles que descem à cova. Os vivos, só os vivos é que 
te louvam, como estou fazendo hoje. 

Isaías 38:18-19

Não  te  prives  da  felicidade  presente,  não  deixes  escapar  nada  de  um legítimo 
desejo. Não deixarás a outro os teus recursos, e o fruto de teu trabalho à decisão da 
sorte? Dá e recebe, faze divagar a tua alma, pois não há no Xeol quem procure 
algum prazer. Como uma roupa, toda carne vai envelhecendo, porque a morte é lei 
eterna. Como as folhas numa árvore frondosa tanto caem como brotam, assim a 
geração de carne e sangue: esta morre, aquela nasce.



Eclesiástico 14:14-20

Sendo assim, uma pessoa só podia se imortalizar através dos filhos, daí a grande 
preocupação  em  deixar  descendência  e  o  temor  a  qualquer  coisa  que  pudesse 
acontecer a ela. Não é à toa que diversas ameaças e punições divinas no Antigo 
Testamento envolviam a prole do faltoso (156). 

No judaísmo posterior ao exílio, talvez por influência persa e pela constatação de que 
muitos justos sofrem e maus prosperam nesta vida, começam a se desenvolver ideias 
a respeito da ressurreição dos mortos, i.e., a reunião da alma dos falecidos com corpo 
a ocorrer durante a concretização das profecias apocalípticas. Seria o tempo de as 
injustiças serem reparadas:

Como mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e, nas suas 
dores,  dá  gritos,  assim  nos  encontrávamos  nós  na  tua  presença,  ó  Iahweh: 
Concebemos e tivemos as dores do parto, mas quando demos à luz, eis que era 
vento: não asseguramos a salvação da terra; não nasceram novos habitantes para o 
mundo. Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e 
cantai, vós os que habitais o pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso, e a  
terra dará à luz sombras.

Isaías 26:17-19

Nesse tempo levantar-se-á Miguel, o grande Príncipe, que se conserva junto aos 
filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele 
tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é,  
todos os que se encontrarem inscritos no Livro. E muitos dos que dormem no solo  
poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror 
eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento; 
e os que ensinam a muitos a justificar hão de ser como as estrelas, por toda a 
eternidade.  Quanto  a  ti,  Daniel,  guarda  em  segredo  estas  palavras  e  mantém 
lacrado  o  livro  até  o  tempo  do  Fim.  Muitos  andarão  errantes,  e  a  iniquidade 
aumentará.

Daniel 12:1-4

No  deuterocanônico  II  Macabeus,  torna-se  mais  explícita  a  crença  em  uma 
restauração corporal. Era uma forma de honrar aqueles que morreram por sua fé na 
luta contra o domínio da dinastia helênica dos Selêucidas na Palestina. 

Passado também este à outra vida, passaram a torturar da mesma forma ao quarto, 
desfigurando-o. Estando ele próximo a morrer, assim falou: “É desejável passar à 
outra vida às mãos dos homens,  tendo da parte de Deus as esperanças de ser  
ressuscitado por Ele. Mas para ti, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida!”

II Mc 7:13-4

Depois, tendo organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de duas 
mil  dracmas de prata, a fim de que se oferecesse o sacrifício pelo pecado: agiu 
absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se 
ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e 
tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está 
reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso seu modo 



de pensar (157).

II Mc 12:43-5

Repare a semelhança entre II Mc 7:14 e o registro feito por Flávio Josefo (158) sobre 
a crença da facção dos fariseus:

Eles também acreditavam que as almas tinham uma força imortal dentro delas e que 
sob  a  terra  elas  serão  premiadas  ou  punidas,  segundo  elas  tivessem  vivido 
virtuosamente ou em vício  esta vida;  e  estas últimas são mantidas numa prisão 
eterna, ao passo que as primeiras terão o poder de revivificar-se e viver novamente 
(...)

Antiguidades Judaicas, livro XVIII, cap. I

Uma forma  curiosa  de  ressurreição  apenas  para  os  bons,  o  que  não  significa  a 
inexistência de uma variante dessa crença onde os maus também ressuscitassem 
para o castigo. O livro de II Baruque assim relata:

“Terminado o tempo vigente do Messias, Ele voltará de novo à glória do céu. Então 
haverão  de  ressuscitar  todos  aqueles  que  outrora  adormeceram  na  esperança. 
Naquele tempo acontecerá que se abrirão as câmaras onde se demoram as almas 
dos piedosos; elas sairão, e todas essas numerosas almas, como uma legião de um 
só  coração,  apareceram todas  juntas,  abertamente.  As  que  foram as  primeiras, 
alegrar-se-ão; as que foram as últimas, não estarão tristes.

“Cada uma delas sabe que foi chegado o tempo, previsto como o fim de todos os 
tempos. As almas dos pecadores perder-se-ão em angústia, ao presenciarem tudo 
isso.  Pois  elas  já  sabem  que  o  tormento  as  atingirá,  e  que  a  hora  da  sua 
condenação é chegada.”

Cap. XXX. Fonte: [Tricca, p. 317]

O mesmo livro vai além e descreve o próprio processo de ressurreição:

Mas além disso, eu te pergunto, ó Poderoso; e pedirei graça dele que criou todas as 
coisas. Em qual forma irão os viventes viver em seu dia? Ou como permanecerá o 
esplendor que haverá depois dele? Irão eles, talvez, retomar esta presente forma e 
adquirirão membros acorrentados que são malignos e pelos quais males são feitos? 
Ou irás mudar essas coisas que têm estado no mundo, bem como o próprio mundo?

E ele respondeu e me disse: “Ouça, Baruch, estas palavra e registre na memória de 
seu coração tudo o que aprenderá. Pois a terra seguramente devolverá os mortos 
naquele tempo; ela os recebe agora a fim de preservá-los, sem mudar nada em sua 
forma. Mas assim como ela os tem recebido, então ela os devolverá. E como eu os 
tenho enviado para ela, então ela os erguerá. Pois aí será necessário mostrar aos 
que vivem que os mortos estão vivendo novamente e que voltaram os que partiram. 
E será então quando tiverem reconhecido uns aos outros aqueles que se conhecem 
neste momento, então meu julgamento será forte e aquelas coisas que foram ditas 
antes serão cumpridas.“

E  será  então  após  esse  dia  que  ele  indicou  ter  acabado  é  que  tanto  a  forma 
daqueles que se descobriram culpados quanto a glória dos que se demonstraram 



justos serão mudadas. “Pois a forma dos que agora agem iniquamente será feita  
mais maligna que é (agora) de modo que sofram tormento. Também, como a glória 
dos  que demonstraram serem justos  em nome de  minha  lei,  os  que possuíram 
inteligência em sua vida e os que plantaram a raiz da sabedoria em seu coração – 
seu esplendor será então glorificado por transformações e a forma de sua face será 
convertida na luz de sua beleza de modo que possam adquirir e receber um mundo 
imperecível que está prometido a eles (*). Portanto, especialmente eles que então 
virão a ficar tristes, porque desprezaram minha Lei e taparam seus ouvidos a fim de 
que não ouvissem sabedoria e recebessem inteligência.  Quando, portanto,  virem 
que os que estão acima deles, que são agora exaltados, serão então ainda mais  
exaltados e glorificados que eles, então tanto estes e aqueles serão mudados, estes 
no esplendor  dos anjos e aqueles em aspectos chocantes e formas horríveis;  e 
arrasar-se-ão ainda mais. Pois primeiro verão e, então, partirão para o tormento. 
(...)” (159)

Cap 49-51. Fonte: [Charlesworth, p. 637-8] (160)

(*) Compare essa transformação com Enoque 62:10 exposto acima.

Nem todos os grupos judaicos adotaram a ressurreição, pois esta era mais própria 
dos fariseus e simpatizantes, que a difundiram entre os populares. Os saduceus, mais 
ligados  à  elite,  recusaram  as  inovações  e  mantinham  a  crença  original  de  seus 
antepassados  (161).  A  seita  dos  essênios  aparentava  crer  numa  espécie  de 
imortalidade sem ressurreição, conforme relata Flávio Josefo:

Pois sua doutrina é esta: que os corpos são corruptíveis e que a matéria de que são 
feitos não é permanente; mas que as almas são imortais e continuam para sempre; 
e que vieram do mais sutil ar e são unidas a seus corpos como a uma prisão, a que 
foram arrastadas por um espécie de atração natural; mas quando são libertadas dos 
laços da carne,  então elas,  como libertas  de um longo cativeiro,  regozijam-se e 
ascendem.  E  isso  é  como  as  opiniões  dos  gregos,  que  boas  almas  têm  suas 
moradas além do oceano, numa região que não é oprimida nem pelas tempestades 
de chuva ou neve, nem com calor intenso, mas esse tal lugar é refrescado por uma 
suave brisa de um vento do oeste, que sopra perpetuamente do oceano; ao passo 
que designam para as almas más um antro escuro e tempestuoso, cheio de castigos 
incessantes.  E de fato os gregos aparentam-me seguir  a mesma noção,  quando 
designam as ilhas dos abençoados para seus bravos homens, a quem chamam de 
heróis e semideuses; e para as almas dos iníquos, a região dos ímpios, no Hades, 
onde suas fábulas relatam que certas pessoas, tais como Sísifo, e Tântalo, e Ixíon, e  
Títio, são punidos; que está assentada sobre essa primeira suposição, que as almas 
são imortais; e daí são reunidas as exortações à virtude e dissuasões da iniquidade; 
pelas quais bons homens são aperfeiçoados na conduta de sua vida através da 
esperança de terem uma recompensa após suas mortes; e pelas quais a veementes 
inclinações dos maus ao vício são restringidas através do medo e da expectativa em 
que  se  encontram de  que,  apesar  encobrirem nesta  vida,  devam  sofrer  castigo 
imortal  após suas mortes.  Essas são as doutrinas divinas dos essênios sobre a 
alma,  que  lançam uma  irresistível  isca  para  os  que  uma  vez  que  tiveram  uma 
amostra de sua filosofia.

Guerras, livro II, cap. VIII

E, de fato, após a descoberta e tradução dos manuscritos de Qumran, um dos trechos 
encontrados reflete bem essa postura:

O julgamento divino de todos que caminham com este espírito será a saúde, uma 



vida longa em grande paz, e abundância, junto com todas as bênçãos eternas e 
alegrias  infinitas  numa  vida  sem  fim,  uma  coroa  de  glória  e  uma  vestimenta 
majestosa de luz infinda.

Mas os caminhos do espírito  da falsidade são estes:  ganância e negligência na 
busca da retidão, maldade e mentiras, arrogância e orgulho, hipocrisia e engano,  
crueldade e mal abundantes, mau humor e muita insensatez e descarada insolência, 
atos abomináveis (cometidos) com espírito de luxúria, e conduta lasciva a serviço da 
impureza, uma língua blasfema, cegueira do olho e surdez o ouvido, cerviz dura, 
dureza de coração, assim caminha, assim caminha este homem para as sendas das 
trevas e do logro.

E o julgamento  de todo aquele que caminha com este espírito  trará incontáveis 
flagelos por intermédio dos anjos destruidores, maldição eterna por causa da ira 
vingativa  de  Deus,  tormento  eterno  e  desgraça  infinita  junto  com  a  extinção 
vergonhosa  do  fogo  das  regiões  escuras.  Todas  as  suas  gerações  futuras 
decorrerão em tristes lamentações e amarga miséria, e em calamidades tenebrosas 
até que sejam todas destruídas, sem deixar rastro ou sobreviventes.

Preceito da comunidade (1QS), IV (162)

De posse desses relatos documentais, dispõe-se de fundamentos para determinar o 
que os primeiros cristãos herdaram do judaísmo intertestamentário.  Analisando as 
fontes  mais  antigas  que  nos  restaram sobre  ele  –  as  que  estão  encravadas nos 
evangelhos  sinópticos  –  muitas  similaridades  saltam  aos  olhos  entre  o  filho  do 
carpinteiro e um profeta contextualizado no mundo em que viveu. 

Jesus, um Profeta Apocalíptico por Excelência

Emérito curandeiro e exorcista, Jesus – para seus primeiros fieis - demonstrava seu 
poder e compaixão por meio do primeiro aspecto, o segundo não deixava de ser uma 
variante dele, já que demônios surgem muitas vezes como causa de males a seus 
hospedeiros. Jesus os expulsa sem alongar muito sua conversa com eles, já que está 
mais interessado no restauro da sanidade do endemoninhado pela expulsão definitiva 
de um “espírito impuro” (cf. Mc 9:25) que em trazer seu algoz para o lado do Bem, 
revelando  uma  postura  dualista  próxima  à  encontrada  nas  versões  populares  da 
religião judaica de então, como visto acima. Os evangelistas chegam até a dar um ar  
performático à transferência de uma “legião” de demônios de um indivíduo para uma 
manada de porcos (Mc 5:1-20 e Lc 8:26-37) similar  aos exorcismos relatados por 
Josefo. Um terceiro aspecto a fazer de Jesus um figura carismática é, sem dúvida,  
sua pregação. Desnecessário fazer menção às diversas noções de moral expostas 
em suas parábolas e sermões, que Kardec pinçou e comentou sob óptica espírita em 
seu “Evangelho segundo o Espiritismo”. O problema, para muitas seitas espiritualistas, 
é que, na releitura moderna que fazem, deixam de fora grande parte de outra faceta 
de sua pregação: a escatologia – o anúncio do fim da realidade tal como conheciam e 
sua preparação para essa mudança, da qual seus ditos morais fazem parte. Não se 
trata uma mudança gradual  e  suave,  que levaria  gerações numa longa “transição 
planetária”, mas algo iminente para os que viveriam no século I:

Cumpriu-se o tempo e Reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. 
(Mc 1:15)



Dirigindo-vos a elas, proclamai que o Reino dos Céus está próximo. (Mt 10:7)

(...)  curai  os enfermos que nela houver  e dizei  ao povo:  “o Reino de Deus está  
próximo de vós”. (Lc 10:9)

Esse Reino de Deus não seria algo a ser desfrutado só pelos cristãos futuros, após o 
trabalho de diversas gerações. Jesus falava para sua plateia e discípulos como se 
fossem todos vivenciar todos esses acontecimentos ainda em vida e que ocorreriam 
de forma cataclísmica neste mundo material:

De fato, aquele que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e 
de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier 
na glória de seu Pai com os santos anjos. (...) Em verdade vos digo que estão aqui 
presentes  alguns  que  não  provarão  a  morte  até  que  vejam  o  Reino  de  Deus 
chegando com poder. (Mc 8:38 – 9:1)

Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará 
sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu e os poderes que estão nos céus 
serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e 
glória.  Então ele  enviará  os  anjos  e  reunirá  seus eleitos,  dos quatro  cantos,  da 
extremidade da terra à extremidade do céu. (...  ) Em verdade vos digo que esta 
geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isso. (Mc 13:24-27, 30)

De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, 
assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. (...) como aconteceu nos dias 
de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, 
casava e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca; então veio 
o dilúvio, que os fez perecer a todos. (...) Será que desse modo o Dia em que o Filho 
do Homem for revelado. (Q, via Lc 17:24; 26-27; Mt 24:27, 37-39)

Vós, também, estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não 
pensais (Q via Lc 12:40; Mt 24:44)

Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do  
mundo: o Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu Reino todos 
os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Ali  
haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no Reino de 
seu Pai. (M, via Mt 13:40-43)

Cuidado  para  que  vossos  corações  não  fiquem  pesados  pela  devassidão,  pela 
embriaguez, pelas preocupações, da vida, e não se abata repentinamente sobre vós 
aquele Dia, como um laço; pois ele sobrevirá a todos os habitantes da faze de toda a 
terra. Ficai  acordados, portanto, orando a todo momento, para terdes a força de 
escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. 
(L, via Lc 21:34-36)

Ensinamentos apocalípticos encontrados em quatro fontes independentes das mais 
antigas  fontes  para  o  Jesus  histórico,  cujo  crédito  é  reforçado  por  pensamentos 
análogos disponíveis em diversos apocalipses judaicos (Daniel, Enoque, II Baruque, 
Preceito  da  Guerra,  etc.)  correntes  no  período  intertestamentário.  Jesus  era  um 
profeta apocalíptico também, a esperar a descida dos poderes de Deus à Terra ainda 
em sua geração, para ceifar todo o mal reinante e instaurar o domínio paradisíaco dos 
justos.  Nesse  contexto  histórico,  os  ensinamentos  morais  de  Jesus  revelam 
motivações de urgência: como em breve não haveria mais ódio, as pessoas deveriam 



se amar desde já; como não haveria mais fome, deve alimentar os famintos, como o 
mal seria extinto, deve-se opô-lo de já, por exemplo, expulsando demônios; como não 
haverá mais doentes, que sejam curados imediatamente (163). Em suma, este era o 
cristianismo primitivo: uma seita judaica dualista e apocalíptica (164).

Apesar de a tese de um Jesus histórico como profeta apocalíptico ter sido (e ser) 
defendida por  nomes como Albert  Schweitzer,  Barth  Ehrman e Geza Vermes;  ela 
também possui rivais importantes no meio acadêmico. Uma das principais alternativas 
seria  a  visão  de  Jesus  como  um  antigo  “filósofo  cínico”:  alguém  dedicado 
principalmente a afastar seus discípulos das preocupações e armadilhas da vida, a 
fazê-los doar tudo o que possuíssem e convencerem os outros a fazer o mesmo. Tal é 
a visão dos membros do Jesus Seminar (Seminário de Jesus), autores de The Five 
Gospels. Para eles, versículos como Mc 1:15 não são ditos originais de Jesus porque:

Nos  evangelhos,  Jesus  raramente  é  representado  chamando  as  pessoas  ao 
arrependimento. Tal admoestação é característica da mensagem de João Batista 
(Mt  3:7-12;  Lc  3:7-14).  Como uma visão apocalíptica da história,  o  chamado ao 
arrependimento pode ter sido derivado de João e então atribuído a Jesus.

Os  Membros  [do  Seminário]  concluíram  que  as  frases  que  constituem  o  dito, 
excetuando “domínio imperial de Deus” [i.e. “Reino de Deus”] são a linguagem de 
Marcos ou sua comunidade. Marcos sumarizou em suas próprias palavras o que ele 
acredita ter dito Jesus.

[Funk, p. 41]

Note  que  os  participantes  de  The  Jesus  Seminar não  afirmam  que  os  ditos 
apocalípticos são interpolações tardias, tal  como o episódio da mulher adúltera no 
evangelho de João (Jo 7:53 – Jo 8:11) e o parêntese joanino (I Jo 5:7-8). O dito de Mc 
1:15 pode não ter saído da boca de Jesus por esse critério, mas pode muito bem 
pertencer à redação original desse evangelho, já que Marcos (ou sua comunidade) 
assim criam. O próprio Seminar reconhece que:

As opiniões de João Batista e Paulo têm orientação apocalíptica. A igreja primitiva à 
parte de Paulo partilha da opinião de Paulo. A única questão é o conjunto de textos 
que representam o domínio de Deus como presente foram ofuscados pelas noções 
apocalípticas dos predecessores imediatos de Jesus, seus contemporâneos e seus 
sucessores.  Se Jesus meramente adotou as opiniões populares,  como tais  ditos 
como Lc 17:20-21 e Lc 11:20 sugiram? A melhor explicação é que se originaram 
com Jesus, já que vão contra tendência dominante da tradição de revelação. Os 
membros do Jesus Seminar estão convencidos da sutilidade do senso de tempo de 
Jesus – a simultaneidade do presente e do futuro – foi quase esquecida em seus 
seguidores, muitos dos quais, afinal, começaram como discípulos de João Batista e 
são representados, nos evangelhos, entendendo precariamente Jesus.

A evidência  confirmadora  para  essa conclusão jaz  na maioria  das parábolas  de 
Jesus: elas não refletem uma visão apocalíptica da história. Entre suas principais 
parábolas estão: o samaritano; o filho pródigo; banquete de jantar; trabalhadores da 
vinha; o administrador infiel; o escravo impiedoso; o juiz corrupto; o fermento; o grão 
de mostarda; a pérola; o tesouro.



O  Jesus Seminar premiou com uma designação rosa [i.e.,  deu como prováveis] 
todos os ditos e parábolas de Jesus em que o reino é representado como atual; os 
ditos restantes, nos quais o domínio de Deus é retratado como futuro, foram votados 
como pretos [não são ditos de Jesus]. (165)

[Funk, p. 137]

Assim, para esse grupo de pesquisadores, ainda que a “versão 1.0” não tenha sido 
um  credo  apocalíptico,  a  versão,  digamos,  1.1  o  foi.  O  principal  argumento  da 
permanência dos apocalípticos como autênticos na redação dos evangelhos é que 
justamente suas profecias não se cumpriram, ao menos na geração de Jesus,  e, 
portanto, o comportamento esperado de algum copista desonesto seria removê-las 
(166). Parábolas apocalípticas; como a do porteiro (Mc 13:33-37), o ladrão (Mt 24:43-
44, Lc 12:39-40 e Tomé 103) e das dez virgens (Mt 25:1-13), podem ser justamente  
ecos da inquietação entre os primeiros cristãos gerada pela demora da segunda vinda 
de Jesus (Parúsia).

Paulo, um Apocalipcista Cristão

Não se pode, porém, falar de cristianismo sem mencionar a figura de Paulo de Tarso, 
que foi um verdadeiro “divisor da águas” na história dessa religião ao defender que 
gentios pudessem ser  cristãos sem antes serem judeus.  Essa foi  a  chave para a 
sobrevivência do cristianismo após o esmagamento da revolta de Bar Kochba. Sem 
isso,  é  provável  que  o  cristianismo não  passasse  de  mais  um credo  étnico  com 
grandes chances de ter suas fileiras absorvidas pelo partido farisaico. Com Paulo, a 
nova fé ganhou praticamente todo o mundo mediterrânico para se expandir. Muitos 
simpatizantes da parte ética do judaísmo, que travaram contato com ele através das 
diversas comunidades judaicas do Império Romano, devem ter se interessado pela 
nova fé, que os dispensava de práticas estranhas a eles (circuncisão, por exemplo) e 
das  várias  restrições  dietéticas.  Ao  contrário  de  Jesus,  Paulo  deixou  escritos  de 
próprio  punho:  dos  vinte  e  sete  livros  do  Novo  Testamento,  quatorze  são  cartas 
atribuídas a ele, das quais oito são tidas pelos estudiosos como genuínas (167). É, 
sem dúvida, o mais prolífico autor cristão do século I e sua influência foi tanta que 
talvez  a  religião  que  hoje  tem Jesus  como profeta  último talvez  merecesse  mais 
acertadamente o nome de “paulinismo”. (168)

Mas como ele se enquadrava entre seus contemporâneos? Não é difícil  encontrar 
paralelos  entre  algumas  de  suas  ideias  com  doutrinas  encontradas  na  literatura 
intertestamentária. O contraste de Paulo em II Cor 6:14-5 entre luz e trevas e entre 
Cristo  e  Belial  relembra  muito  as  ideias  dualistas  apresentadas  em Qumran.  Sua 
defesa da ressurreição mortos através de transformação de um corpo material em 
espiritual  (I  Cor  15)  é  quase  uma  cópia  dos  capítulos  XLIX-LI  de  II  Baruque.  A 
comparação entre Paulo e a religião popular de seu tempo, o que mais interessa aqui,  
já  foi  mencionada pelos membros do  Jesus Seminar  -  sua pregação apocalíptica. 
Trechos como:

Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em 
Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a 
palavra  do  Senhor:  que  os  vivos,  os  que  ainda  estivermos  aqui  para  a  Vinda 
[Parousia] do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram.



I Ts 4:14-5

Digo-vos, irmãos: a carne e o sangue não podem herdar o Reino de Deus, nem a 
corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério: nem 
todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e 
fechar  de  olhos,  ao  som da trombeta  final;  sim a  trombeta  tocará,  e  os  mortos 
ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário 
que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a 
imortalidade.

I Cor 15:50-3

Paulo deixa claro que nem todos a quem dirigiu essas cartas estariam mortos antes 
da (segunda) vinda Jesus. Ele esperava a consagração do Reino de Deus ainda em 
sua geração (cerca de 50 d.C.). Paulo também era um pregador apocalíptico. Sua 
defesa da iminência do fim de sua era teve corolários em suas prescrições para a 
conduta dos membros das igrejas por ele fundadas:

Quisera que todos os homens fossem como sou [i.e.,  celibatários e castos];  mas 
cada um recebe de Deus o seu dom particular;  um, deste modo; outro,  daquele 
modo.

Contudo, digo às pessoas solteiras e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas, se 
não podem aguardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar 
abrasado.

Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor: a mulher não se 
separe do marido – se, porém, se separar não se case de novo, ou reconcilie-se 
com o marido – e o marido não repudie sua esposa!

(...)

Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado. Eras 
escravo quando foste chamado? Não te preocupes com isto. Ao contrário, ainda que 
te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua situação de escravo. Pois 
aquele que era escravo quando chamado no Senhor é liberto do Senhor. Da mesma 
forma, aquele que era livre quando foi chamado, é um escravo em Cristo. Alguém 
pagou alto preço pelo vosso resgate; não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, 
cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi 
chamado.

A propósito das pessoas virgens, não tenho preceito do Senhor. Dou, porém, um 
conselho como homem, que, pela misericórdia do Senhor,  é digno de confiança. 
Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes; sim, é bom o 
homem ficar assim. Está ligado a uma mulher? Não procureis romper o vínculo. Não 
estás  ligado  a  uma mulher?  Não  procures  mulher.  Todavia,  se  te  casares,  não 
pecarás; e se a virgem se casar, não pecarás. Mas essas pessoas terão tribulações 
na carne; eu vo-las desejaria poupar.

Eis o que vos digo, irmãos: o tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm 
esposa,  sejam  como  se  não  a  tivessem;  aqueles  que  choram,  como  se  não 
chorassem; aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem; aqueles que 
compram, como se não possuíssem; aqueles que usam deste mundo, como se não 
usassem plenamente. Pois passa a figura do mundo.



I Cor 7:7-11, 20 -31

Paulo advoga um imobilismo social e “sexual” que só se torna razoável justamente 
porque acredita ser passageiro o estado atual do mundo, afinal o “tempo se fez curto”,  
o fim estava próximo, acarretando as “angústias presentes”. Não faria sentido fazer 
uma apologia  velada  à  escravidão  e  explícita  à  castidade generalizada  pensando 
numa  duração  de  longo  prazo  para  a  sociedade.  Essa  moral  castradora  teve 
desdobramentos no folclore cristão posterior. Tertuliano relata (169) a existência de 
um texto  forjado  por  um presbítero  da  Ásia  Menor  (atual  Turquia)  que  narrava  a 
história de Tecla – uma das mais notáveis discípulas de Paulo – e era usado para 
justificar  o batismo feito  por  mulheres.  O presbítero teria  confessado a fraude em 
tribunal  eclesiástico  e  alegara  tê-la  feito  “por  amor  a  Paulo”.  Acabou perdendo  o 
cargo. Fica no ar o quanto o texto era de sua própria invenção, mas é plausível que 
anônimo  presbítero  tenha  compilado  um  conjunto  de  tradições  orais  e  obras 
antecessoras  ao  fazer  esse  trabalho,  até  para  facilitar  a  aceitação  em  sua 
comunidade. Caso o apócrifo neotestamentário que é conhecido hoje como "Atos de 
Paulo e Tecla" faça parte desse fabrico, podemos ter ideia do valor que a castidade 
tinha para algumas comunidades cristãs.  Logo no primeiro capítulo,  Tecla ouve o 
sermão do andarilho Paulo:

Abençoados os puros de coração, pois verão a Deus. Abençoados os que mantêm 
imaculada sua carne, pois serão o templo de Deus. Abençoados os moderados, pois 
Deus  se  revelará  a  eles.  Abençoados  os  que  abandonam  seus  divertimentos 
seculares, pois agradarão a Deus. Abençoados os que têm esposas como se não as 
tivessem, pois serão feitos anjos de Deus. (...) Abençoados os corpos e almas de 
virgens, pois agradam a Deus e não perderão a recompensa de sua virgindade, pois 
a palavra de seu Pai se mostrará eficaz para a sua salvação no dia de seu Filho e 
gozarão o descanso para todo o sempre,

Ou seja, de um pregador apocalíptico a anunciar a morte e ressurreição de Jesus para 
a salvação do mundo, esse novo “Paulo” se tornou um partidário da renúncia sexual 
como condição sine qua non para a salvação. Não é preciso dizer que se isso fosse 
levado às ultimas consequências a humanidade estaria extinta. Ou talvez não, se o 
tempo restante para isso fosse insuficiente...

A Iminência do Fim e a Reencarnação

Encerando o Novo testamento,  encontra-se a  Revelação de João de Patmos,  um 
apocalipse cristão por excelência. Mas, afinal, o que tem a ver o enquadramento dos 
primeiros cristãos com uma seita apocalíptica e a reencarnação? Simples: ambos são 
mutuamente excludentes. Não faz sentido falar em um longo processo depurativo se 
justamente  o  que  falta  é  tempo  para  isso.  O  que  não  significa  a  inexistência  de 
“cristianismos” reencarnacionistas no passado. Havia seitas gnósticas, por exemplo, 
acreditavam em reencarnação. Os basilidianos criam até em metempsicose, conforme 
o próprio Orígenes relata:

Agora Basílides, falhando em observar que essas coisas devem compreendidas a 
partir  de  lei  natural,  rebaixa  o  discurso  do  Apóstolo  para  fábulas  insensatas  e 
profanas [cf. I Tm 4:7] e tenta produzir a partir dessa fala do Apóstolo a doutrina 
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chamada de μετενσωματωσις, i.e., que as almas são transferidas para dentro de um 
corpo após outro. Pois ele diz que Paulo diz: “outrora vivia sem a lei” [Rm 7:8-9], que 
significa: Antes de vir para dentro deste corpo, vivi  numa forma corporal que não 
estava sob a lei, ou seja, a de uma vaca ou de um pássaro. Mas ele falha em olhar o 
que se segue, a saber: ”Mas quando o mandamento veio, reviveu o pecado” (Rm 
7:9). Pois Paulo não diz que ele veio para o mandamento, mas o mandamento lhe  
veio; e não diz que não que o pecado não existia nele, mas que estava morto e 
reviveu. Por essas declarações ele está garantidamente mostrando que dizia ambas 
as  coisas  a  respeito  da  mesma e  única  vida  sua.  Mas  que Basílides  e  os  que 
partilham de suas percepções sejam deixados a sua própria impiedade. Voltemo-
nos, porém, para o sentido do Apóstolo em conformidade com pia reverência para 
doutrina eclesiástica.

Comentário sobre a Epístola aos Romanos, Livro V, cap. I, parágrafo XXVII

Para os gnósticos,  não havia  essa “premência  escatológica”  existente  nos grupos 
mais “convencionais”. De fato, em evangelhos protognósticos – como os de João e 
Tomé  –  é  baixo  o  viés  apocalíptico.  Sendo  assim,  para  uma  seita  gnóstica  era 
perfeitamente viável  a  adoção da reencarnação,  afinal  seus fieis  gozavam de um 
tempo indeterminado para adquirir o conhecimento. Quando usavam obras de autores 
de orientação apocalíptica – Paulo, por exemplo – a solução era usar e abusar de 
raciocínios  alegóricos,  como  o  exposto  acima  por  Orígenes.  Laçando-se  mão 
descontroladamente de livres associações, é possível deduzir qualquer coisa de um 
fragmento convenientemente pinçado de seu contexto. Aliás, isso me lembra algo...  
(170)

O Fim não Veio. E agora?

O problema é que grande parte das acusações espiritualistas de que a reencarnação 
foi suprimida do cristianismo no século VI (e da Bíblia) alega que ela era professada 
até pela ortodoxia. Se não era uma doutrina oficial, ao menos um substrato comum à 
maioria  dos cristãos.  Bem,  então como os cristãos que dariam origem ao partido 
ortodoxo (os proto-ortodoxos) dos séculos II e III lidaram com a demora da segunda 
vinda de Jesus? Para não arrefecer, o clamor apocalíptico teve que se transformar à 
medida em que a geração que conheceu os apóstolos originais morria. A Segunda 
Epístola de Pedro, um dos livros mais tardios do Novo Testamento (ca. 125 d.C.), já  
demonstra a preocupação de seu autor com impaciência que afetava as comunidades 
cristãs:

Amados,  esta  já  é  a  segunda  carta  que  vos  escrevo,  procurando  em  ambas 
despertar  o vosso pensamento sadio com algumas admoestações,  a fim de vos 
trazer à memória as palavras preditas pelos santos profetas e o mandamento dos 
vossos apóstolos, a eles confiado pelo Senhor e Salvador.

Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias virão escarnecedores com 
seus escárnios e levando uma vida desenfreada, de acordo com as suas próprias 
concupiscências. O seu tema será: “Em que ficou a promessa da sua vinda? De  
fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação!” 
Mas eles fingem não perceber que existiram outrora céus e terra,  esta tirada da 
água, e estabelecida no meio da água pela Palavra de Deus, e que nem por essas 
mesmas causas o mundo de então pereceu, submergindo na água. Ora, os céus e a 



terra de agora estão reservados pela mesma Palavra ao fogo, aguardando o dia do 
Julgamento e da destruição dos homens ímpios. 

Há, contudo, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: é que para o Senhor um 
dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir a sua 
promessa,  como pensam alguns,  entendendo que há demora;  o  que ele  está  é 
usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que 
todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como o ladrão e então os 
céus  se  desfarão  com  estrondo,  os  elementos,  devorados  pelas  chamas,  se 
dissolverão e a terra, juntamente com as suas obras, será consumida.

II Pd 3:1-11

A data da segunda vinda começava a ficar indefinida, uma solução foi dar períodos 
longos para seu advento, por exemplo, milênios – coisa que o autor de II Pedro já 
sugere. Nessa visão, o autor da epístola de Barnabé (171) relacionou os seis dias da 
criação do mundo descritos em Gênesis com o seis mil anos de história humana. O 
sétimo dia (o descanso) seria o estabelecimento, literalmente, de um reinado de Jesus 
sobre a Terra, antes da transformação final do mundo, o que não deixa de ser, de 
certa forma, um empréstimo de apocalipses judaicos (por exemplo, II Baruque XXIX) 
que  faziam  da  bonança  da  era  messiânica  uma  prévia  do  verdadeiro  “mundo 
vindouro”:

Ainda, sobre o sábado, está escrito no Decálogo que Deus o entregou pessoalmente 
a Moisés sobre o monte Sinai: “Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e  
coração puro” (Ex 20:8, Dt 5:12). Em outro lugar, ele diz: “Se meus filhos guardarem 
o sábado, então estenderei sobre eles minha misericórdia”(cf. Jer 17:24-5).

Ele menciona o sábado no princípio da criação: “Em seis dias, Deus fez as obras de  
suas mãos e as terminou no sétimo dia, e nele descansou e o santificou” (Gn 2:2-3). 
Prestai atenção, filhos, sobre o que significa: “terminou no sétimo dia”. Isso significa 
que o Senhor consumará o universo em seis mil anos, pois um dia para ele significa 
mil anos. Ele próprio o atesta, dizendo: “Eis que um dia para o Senhor será como mil  
anos” (cf. Sl 94:4, II Pd 3:8). Portanto, filhos, em “seis dias”, que são seis mil anos, o 
universo será consumado. “E ele descansará no sétimo dia.” Isso quer dizer que seu 
Filho, quando vier para pôr fim ao tempo do Iníquo, para julgar os ímpios e mudar o  
sol, a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no sétimo dia.

Por fim, ele diz: “Tu o santificarás com mãos puras e coração puro.” Contudo, se 
alguém  atualmente  pudesse  santificar,  de  coração  puro,  esse  dia  que  Deus 
santificou, então nós nos teríamos enganado completamente (172). Porém, se este 
agora não é o caso, ele os santificará verdadeiramente no repouso, quando formos 
capazes disso, isto é, quando tivermos sido justificados e tivermos recebido o objeto 
da promessa, quando não houver mais iniquidade, e o Senhor tiver renovado tudo. 
Então, poderemos santificá-los, tendo sido primeiro nós mesmos santificados.

Ele  finalmente  lhes  disse:  “Não  suporto  vossas  neomênias  (173)  e  vossos 
sábados”(Is  1:13).  Vede  como  ele  diz:  não  são  seus  sábados  atuais  que  me 
agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao  
repouso, farei o início do oitavo dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis por que 
celebramos como festa alegre o oitavo dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, 
depois de se manifestar, subiu aos céus (174).

Vale notar que o autor da Epístola de Barnabé demonstra a presença da celebração 



do domingo já entre os primitivos cristãos helênicos, no lugar de sábado, ainda que 
seus argumentos não devessem soar muito convincentes para os judeus a quem ele 
destina. Ele também mostra a presença do movimento milenarista já no começo do 
século II que, ao menos até Niceia, teve relativa difusão e contou com o apoio de 
importantes nomes da patrística,  como Justino Mártir,  Irineu de Lião,  Tertuliano e 
Hipólito  (175).  A  principal  base  canônica  para  essa  linha  teológica  se  tornou  o 
apocalipse joanino, mais especificamente a descrição de um reino milenar de Jesus 
feita no capítulo XX. Obviamente, faltava determinar quando o tal milênio se iniciaria. 
Alguns continuavam enxergar a iminência da parúsia no momento em que viviam. Um 
caso famoso foi o do montanismo, originário da província romana da Frígia no final do 
século II. Não era, de início, exatamente uma facção herética ou cismática, mas um 
movimento surgido dentro da própria ortodoxia, com quem ainda mantinha afinidade 
teológica. Seu fundador, Montano, advogava um maior rigorismo moral e sexual, mas 
o que se tornou realmente sua marca distintiva foi a crença de que as revelações 
divinas não se encerraram com o fim da era apostólica e o Espírito Santo continuava a 
agir por meio dos fiéis, o que foi um dos motivos pelo qual o movimento também ficou 
conhecido  como “Nova  Profecia”.  O  próprio  Montano  tinha  a  companhia  de  duas 
“profetizas”:  Priscila  (ou  Prisca)  e  Maximila.  Não  nos  restou  nenhum  documento 
original desse grupo e tudo o que se sabe hoje dele vem das obras patrísticas, seja de 
seus adversários, ou de um simpatizante especial:  Tertuliano, sendo que é dele a 
associação dos montanistas com o milenarismo (176). O reinado de Jesus sobre a 
Terra deveria estar bem próximo, pois é atribuída a Maximila a declaração: “depois de 
mim não haverá mais profecia, apenas o fim” (177).

Bem, o fim não veio e nada mais constrangedor para um movimento que o fracasso 
retumbante de uma profecia. Isso não significa necessariamente o fim dele, tal como 
provam  os  tempos  modernos  a  permanência  das  testemunhas  de  Jeová  e  dos 
adventistas, mesmo após sucessivas predições fracassadas. De fato, Agostinho de 
Hipona (De Haeresibus,     cap. LXXXVI  ) nos relata a existência, em seu tempo, de uma 
igreja “tertulianista” em Cartago, na atual Tunísia, e que, segundo ele, derivou de uma 
dissidência dos montanistas promovida por Tertuliano. Claro que qualquer outro grupo 
milenarista  não  poderia  tomar  a  postura  imediatista  de  Maximila  sem o  risco  de 
desmoralização em curto prazo. Hipólito (século III), por exemplo, estimou o advento 
do Reino para o que equivaleria ao ano 500 da era cristã, estimando que a idade do 
mundo no nascimento de Jesus era de 5.500 anos (178). Acontece que antes disso o 
cristianismo tornou-se  vitorioso,  então  ficou  difícil  conciliar  o  fim dos  tempos com 
próprio  sucesso  da  Igreja  Católica.  De  certa  forma,  tal  ascensão  do  cristianismo 
marcou o declínio das teses milenaristas. O ano “zero” do Reino milenar de Jesus 
passou a ser identificado com o próprio nascimento dele e a consolidação da Igreja 
seria a prova disso, como atesta Agostinho de Hipona:

Então os mil anos podem ser compreendidos de duas formas, como me ocorreu até 
agora:  ou essas coisas acontecem no sexto  milhar  de anos ou sexto  milênio (a 
última parte das quais está agora passando), como se durante o sexto dia, que deve 
ser seguido por um sábado sem anoitecer, o infindável descanso dos santos, de 
modo que, falando de uma parte sob o nome do todo, ele chama de a última parte  
do milênio – ou seja, a parte que ainda tinha de expirar antes do fim do mundo – mil 
anos; ou usou os mil anos como um equivalente para toda a duração deste mundo, 
empregando o número de perfeição para marca o cumprimento do tempo (...)  O 
diabo,  então,  está  agrilhoado  e  trancafiado  no  abismo  de  modo  que  não  pode 
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seduzir  as nações das quais a Igreja  é constituída e que anteriormente seduziu 
antes de a Igreja existir. Pois não se diz “que ele não seduzisse qualquer homem”, 
mas “que ele não seduzisse as nações” (Ap 20:3) – significando, sem dúvida, as 
nações entre as quais a Igreja existe – “até os mil anos serem cumpridos” (Ap 20:3) 
– i.e., ou o que permanece do sexto dia que consiste de mil de anos, ou todos os  
anos que vão passar até o fim do mundo.

Cidade de Deus, XX, cap. VII

A parúsia foi lançada para um tempo distante e, assim, completou-se um processo em 
que uma seita inicialmente judaica,  marginal  e apocalíptica se tornou uma religião 
universalista,  imperial  e  duradoura.  O que não significa que datas para o  “fim do 
mundo” não reapareçam de tempos em tempos, dadas por gente do calibre de Raoul 
Glaber (1.033), Joachim de Fiori (1.260), Wiiliam Miller (1.843-4, cujo movimento deu 
origem aos adventistas  do sétimo dia)  e os dirigentes da Watch Tower  (Torre  de 
Vigia), cujo grupo é conhecido no Brasil como Testemunhas de Jeová e que, de 1914 
a1975, se esmeraram em marcar datas (179). Mesmo religiões que dão, digamos, um 
“prazo  indefinido”  para  a  nossa  realidade  podem  não  resistir  à  tentação  de  se 
apropriar indebitamente reinterpretar o apocalipse joanino. Há um exemplo disso no 
próprio movimento espírita:

Adiante,  refere-se João à visão que,  entre lágrimas,  teve do Cordeiro  e do livro 
selado com os “Sete Selos”, detalhando os acontecimentos relativos à abertura de 
cada um deles.

Na abertura do “primeiro selo”, aparece na Terra, de forma gloriosa, o Espiritismo. 
Simbolicamente, temos ali Allan Kardec representado pelo cavaleiro que “trazia um 
arco e a quem foi dada a coroa – saiu vencendo para vencer” – renascimento do 
Cristianismo puro.

Kühl, Eurípedes; Fragmentos da História pela Ótica Espírita, Petit, 1996, cap. IV, p. 
35.

O que não deixa de ser, de certa forma, uma postura similar a de Agostinho em 
associar o “começo do fim” com o surgimento do próprio credo. Mudam-se os tempos, 
já as especulações...

A Patrística e a Reencarnação

Pois bem, já que do século I ao V se apresenta uma evolução do pensamento cristão 
acerca da escatologia, então teria havido também um evolução nas crenças do pós-
morte, de forma a reencarnação seria dominante na ortodoxia ao tempo de Justiniano, 
certo?  Errado.  É  aí  que  a  crise  origenista  do  século  VI  e  o  II  Concílio  de 
Constantinopla  se  revelam uma espécie  de  par  de  muletas  criado  para  sustentar 
justamente esse primeiro mito. Não é difícil encontrar em obras de autores espíritas - 
como “Analisando as Traduções Bíblicas” (Severino Celestino da Silva, Idéia, 4ª ed., 
2002), “A Reencarnação na Bíblia e na Ciência” (José Reis Chaves, ebm, 7ª, 2006) ou 
“O  Espiritismo  e  as  Igrejas  Reformadas”  (Jayme  Andrade,  EME,  1ª  ed.,  1983)  – 
alusões à suposta simpatia reencarnacionista de vários pais da Igreja. O problema é 
muito  pouco  há  de  solidez  nessas  alegações.  Eis  um  resumo  baseado  em uma 



análise que está em Os Pais da Igreja:

1) Justino Mártir. 
Alegação: Fazia parte da listas dos santos reencarnacionistas. 2) Defensor de uma maneira 
limitada de transmigração das almas.
Fonte: [Chaves, cap. VI, p. 213] e [da Silva, cap. XVII, p.243, em citação].
Crítica: Não é apresentada nenhuma referência sobre onde Justino tenha dito isso. 
Referências de autores espiritualistas anglófonos (p.e. [Geddes, cap. III]) indicam a obra 
“Diálogos com Trifão”, cap. IV. A obra, de natureza autobiográfica, narra a própria conversão 
do autor ao cristianismo. No capítulo indicado para sua fala reencarnacionista, ele ainda se 
apresenta como pagão, porém sua própria crença balança ante a argumentação do judeu 
Trifão. Só no capítulo VIII é que abraça o cristianismo.

2)  Clemente de Alexandria
Alegação: Fora acusado pelo teólogo bizantino Fócio de ser partidário da reencarnação. 
Seria, também, defensor de uma maneira limitada de transmigração das almas.
Fonte: [Chaves, cap. VI, p. 199-201] e [Andrade, parte VIII, cap. III, p.183] e [da Silva, cap. 
XVII, p.243], respectivamente.
Crítica: Em um conjunto de resenhas sobre diversos livros e autores (“Biblioteca ou 
Myriobiblon”), Fócio dedicou um verbete à obra Hypotyposes (“Esboços”, citada apenas por J. 
Andrade) de Clemente, onde ele teria falado “absurdos prodígios acerca da transmigração  
das almas e a existência de numerosos mundos antes de Adão.” Do modo que esse 
comentário está, pode-se supor um modelo “entre eras” como o de Orígenes. Infelizmente, 
Esboços está perdida e não saberemos até que ponto a acusação procede. Se não fosse o 
ataque de Fócio, não imaginaríamos um viés heterodoxo nela, pois nenhum outro escritor o 
faz. Curiosamente, Fócio também fez resenhas simpáticas a duas outras obras de Clemente 
(“Stromateis” e “Tutor”), que chegaram até nós e contêm passagens contra a reencarnação.

3) Arnóbio 
Alegação: Em ”Adversus Gentes” [Contra os Pagãos], evidencia uma certa simpatia por essa 
doutrina [preexistência da alma] e acrescenta que Clemente de Alexandria “escreveu histórias 
maravilhosas sobre a metempsicose”
Fonte: [Andrade, parte VIII, cap. III, p.182-3].
Crítica:Em “Contra os Pagãos” não foi possível sequer encontrar uma menção ao nome 
“Clemente”. A quem quiser tentar (use "  Clement  " para esta versão inglesa)  , boa sorte! A 
propósito, essa fala de Arnóbio lembra muito a de Fócio. Faz pensar se, por acaso, não 
tomaram um autor por outro 

4)  Gregório de Nissa
Alegação: Um atribuído a ele: ”Há necessidade de natureza para a alma imortal ser curada e  
purificada, e se ela não o for na sua vida terrestre, a cura se dará através de vidas futuras e  
subsequentes.”
Fonte: [Chaves, cap. VI, p. 211-2] e [Andrade, parte VIII, cap. III, p.183].
Crítica: Chaves cita de um espiritualista [Reencarnação, J. van Auken], ao passo que 
Andrade dá como referência direta a obra Grande Catequese, partes III e VIII. A questão é 
que Gregório de Nissa era traducianista, i.e., acreditava que alma e corpo eram gerados 
juntos [v. Sobre a Alma e a Ressurreição], não sendo viável, assim, uma ideia de 
reencarnação, que até chegou a combater [v. Sobre a Criação do Homem, cap. XVIII]. 
Gregório também era um universalista, acreditando que todos seriam salvos, ainda que uns 
somente após longo estágio purgatório. Em Grande Catequese, parte III, cap. XXXV, ele 
separa a purificação pela água (batismo e arrependimento), escolhida por alguns ainda em 
vida, da feita pelo “fogo”, a ser aplicada compulsoriamente “por longas eras sucessivas” aos 
que morreram ainda pecadores.

5)  Jerônimo de Aquileia
Alegação: Teria relatado simpatias à transmigração e à preexistência das almas em suas 
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cartas à Demétrias e a Ávito.
Fonte: [Chaves, cap. VI, p. 210-1] e [Andrade, parte VIII, cap. III, p.182-3].
Crítica: Quem se dispuser a ler as cartas de Jerônimo para Demétrias (n.130) e a Ávito (n. 
124) há de notar que a postura de Jerônimo é totalmente hostil à transmigração e à 
preexistência. A carta a Ávito, por sinal, é a mesma onde ele expõe um resumo de sua 
tradução de De Principiis, malhando Orígenes o tempo todo. É difícil crer que alguém, ao 
associar Jerônimo à transmigração usando essas cartas, tenha lido alguma delas realmente.

6)  Agostinho de Hipona
Alegação: Santo Agostinho escreveu: “Não teria eu vivido em outro corpo, ou em outra parte  
qualquer, antes de entrar no ventre de minha mãe?” (Confissões, I, cap. VI).
Fonte: [Chaves, cap. VI, p. 209] e [Andrade, parte VIII, cap. III, p.183].
Crítica: O texto de J. Andrade deve possuir um erro de tradução do inglês para o português 
em que was anybody foi traduzido por “estive em outro corpo”. A versão de J. R. Chaves traz 
a tradução “era alguém”, mais conforme ao original latino. O máximo que o trecho pode dar 
são cogitações sobre algum tipo de preexistência. Agostinho nunca se decidiu quanto à 
questão da origem da alma [v. Sobre a Alma e sua Origem, IV, III], mas quanto ao destino da 
alma ele era bem claro: redenção ou danação eternas. Pode-se ler isso em uma de suas 
principais obras - Cidade de Deus, XXI, XVII – onde, inclusive, ataca Orígenes.

Não foi posto nesse quadro o próprio Orígenes - que é usado por todos – e recebeu 
um tratamento à parte neste estudo, até por sua complexidade. Não foram incluídos, 
também, membros da patrística que foram explicitamente contra a reencarnação, mas 
em geral não usados por autores espiritualistas, como Irineu de Lião (cf.  Contra as 
Heresias, II, XXXIII).

Caso autores espíritas/espiritualistas se limitassem a seitas heréticas antigas, seria 
mais fácil sustentar a crença da reencarnação em alguns grupos cristãos primitivos. 
Quando o desejo de ser a verdadeira recriação do “cristianismo puro” se tornou mais 
forte,  foi  necessário  buscar  exemplos  em  que  o  presente  espelhasse  passado, 
principalmente no grupo que era ou veio a ser a ortodoxia no século IV. O problema 
para eles é que, do ponto de vista histórico, o fosso entre o que seria o cristianismo 
original  e  o  espiritualismo  moderno  é  bem  largo.  Caso  fôssemos  dar  um  troféu 
“emulação da antiguidade” para um grupo cristão atual,  o provável vencedor seria 
alguma seita de judeus messiânicos (i.e., que têm Jesus como Messias) que tivesse 
tendências apocalípticas. Poderiam ser algo próximo ao menos à segunda geração de 
judeu-cristãos  do século  I.  Se  os jurados desse  concurso aceitassem também as 
cartas  paulinas,  então  várias  seitas  cristãs  apocalípticas  modernas  poderiam 
concorrer  ao  prêmio.  Avançando  um  século  e  meio  após  a  paixão,  talvez  fique 
constrangedor para um espírita admitir que os cristãos da latinizada África Romana 
tinham  um  comportamento  similar  ao  que  hoje  pode  ser  encontrado  em  seitas 
pentecostais, conforme um relato de Tertuliano em sua Apologia, XXIII (ver nota n. 15) 
e que possivelmente faria dele alvo de seus ataques. Relembrando Hobsbawm, é 
difícil para a justificação de doutrinas atuais encontrar um passado que lhe adeque. O 
resultado  é  que  ele  acaba  por  ser  inventado,  distorcido  ou  usado  de  forma 
inapropriada.

Dúvidas sobre a Origem das Almas

Para terminar, convém citar uma última herança do período intertestamentário e que 
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deve ter repercutido em Orígenes. Apesar de afirmar categoricamente a ausência da 
crença na transmigração das almas entre os judeus de seu tempo...

Se a doutrina [da transmigração] fosse largamente corrente, não deveria João ter 
hesitado em se pronunciar sobre isto, com receio de sua alma ter realmente estado 
em Elias? E aqui nosso fiel apelará para a história e dirá a seus antagonistas para 
perguntarem aos mestres na doutrinas secretas dos hebreus se eles na verdade 
sustentam tal  crença. Como parece que eles não sustentam, então o argumento 
baseado nesta suposição se mostra muito desprovido de fundamento. 

Comentário sobre o Evangelho de João, VI, cap. VII

... ele nada diz sobre a ausência ideia de preexistência - o cerne de seu sistema – 
entre eles. Ele a extraiu a partir da interpretação alegórica da própria Escritura, até 
como uma forma de dar autoridade a sua tese, embora não seja improvável que, por 
seu  contato  com  os  judeus,  também  tivesse  conhecimento  de  pseudoepígrafos 
contendo a preexistência de forma bem mais explícita:

“(...) Se tu tens conhecimento dos homens de hoje, e dos que já se foram, eu [Deus]  
conheço os que hão de vir. Quando Adão pecou, atraindo a morte sobre os seus 
descendentes, foi então contada a grande massa daqueles que haveriam de nascer; 
e foi preparado um lugar para aquela multidão, tanto para a morada dos vivos como 
para  a  guarda  dos  mortos.  Enquanto  aquele  número  predestinado  não  for 
preenchido, as criaturas que morreram não reviverão. O meu Espírito é o de Criador 
da vida; e o mundo inferior continuará a receber os mortos.

“Porém, mais coisas ainda ser-te-á permitido ouvir sobre o que irá acontecer após 
esses tempos. Em verdade, a Salvação que vos preparei está próxima, e já não tão 
distante como anteriormente.”

II Baruque, cap. XXIII. Fonte: [Tricca, p. 314]

“Essas  coisas,  o  que  quer  que  eu  tenha  lhe  ensinado,  o  que  quer  que  tenha 
aprendido,  e  o que quer  que tenha anotado,  senta-te  [e]  escreve para todas as 
almas dos homens, ainda que algumas delas ainda não tenham nascido, e seus 
lugares preparados para a eternidade. Pois todas as almas foram preparadas para a 
eternidade antes da composição da terra.”

II Enoque, XXIII, 5 (recensão longa) [Charlesworth, p. 140] (180)

“Eu era um jovem de boas qualidades, coubera-me, por sorte, uma boa alma; ou  
antes, sendo bom, entrara num corpo sem mancha.”(181)

Sb 8:19,20

A passagem de II  Baruque é mais surpreendente por  falar  claramente não só na 
preexistência, mas também na finitude da criação, tal como o oitavo anátema de 543 
acusaria  Orígenes.  Os  versículos  de  Sabedoria  de  Salomão  podem  dar  uma 
explicação para a passagem do “cego de nascença” (Jo 9:2), sem ter de apelar para 
“pecados pré-natais” (182). Óbvio que há certa especulação nessas comparações, 
mas elas não deixam de lançar a hipótese de que Orígenes não tenha sido 100% 
original  em seu sistema e,  sim,  desfrutado de um derivado já  um tanto tardio  do 
período intertestamentário. 
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Onde Orígenes foi realmente inovador e com ideias que constituíram conclusivamente 
um “legado” para a teologia cristã foi na transformação definitiva de Satanás no Anjo 
Caído. 

E o que se diz em muitos lugares, e especialmente em Isaías, de Nabucodonosor 
não pode ser explicado por aquele indivíduo. Pois o homem Nabucodonosor não 
caiu do céu, nem foi a estrela da manhã, nem se elevava da terra na alvorada (Is 
14:12).  Nem iria  qualquer  homem de  entendimento  interpretar  o  que  se  diz  em 
Ezequiel sobre o Egito – a saber, que em quarenta anos estaria desolado, de modo 
que o pé de um homem não seria  encontrado nele,  e  as destruições de guerra 
seriam tão grandes que sangue verteria por ele todo e atingiria os joelhos (Ez 29:11)  
–  seja  daquele  Egito  que  está  situado  junto  aos  etíopes,  cujos  corpos  são 
enegrecidos pelo sol.

De Principiis, IV, I, 22 – versão grega.

Este  trecho,  preservado  tanto  em  latim  (183)  como  em  grego  na  coletânea  de 
Philokalia Gnostica, é apenas um eco de uma análise feita muito antes (no volume I) 
sobre a questão da queda de Satã. Após citar uma ampla passagem do capítulo 14 de 
Isaías (versão LXX, do versículo 12 ao 22), Orígenes faz a adequação da mesma ao 
seu sistema:

Muitíssimo evidente que por essas palavras ele é apresentado como tendo caído do 
céu, ele que anteriormente era Lúcifer e que se elevava na manhã. Pois se, como 
pensam alguns, ele era de uma natureza de trevas, como se diz que Lúcifer existiu 
antes? Ou como poderia se elevar na manhã quem não tinha nada de luz em si? 
Não, mesmo o próprio Salvador nos ensina, falando do diabo: “Eis que eu vi Satã  
cair do céu como um relâmpago” (Lc 10:18). Já que certa vez ele foi luz. Além disso, 
nosso Senhor, que é a verdade, comparou o poder de Seu próprio advento glorioso 
a um relâmpago nas palavras: “Pois assim como o relâmpago brilha do alto do céu  
até sua altura novamente, então será a vinda do Filho do homem” (Mt 24:27, ver 
nota 184). E ainda assim compara-o a um relâmpago e diz que caiu do céu, que Ele 
poderia mostra por meio disso que ele [Satã] certa vez estivera no céu, tivera um 
lugar  entre  os  santos,  e  gozara  de  uma  parte  da  luz  na  qual  todos  os  santos  
participaram, pela qual eles são feitos anjos de luz, e pela qual os apóstolos são 
denominados pelo Senhor a luz do mundo. Dessa forma, então, tal ser existiu ante 
de se descaminhar, e cair para este lugar, e ter sua glória transformada em pó (...).

De Principiis, I, V, 5.

Fica implícito, na versão latina de Rufino, que havia pessoas que consideravam Satã 
um poder opositor permanente e equiparado a Deus, o poder do Bem, tal como no 
zoroastrismo. Orígenes assevera Deus como o único poder criador e Mal seria teria se 
originado de uma revolta deliberada contra esse poder, mas sem o superar e sendo 
castigado por isso. Seu método alegórico deu os insumos para a consolidação do 
dualismo cristão subsequente (185).

* * *



Poderia ser encerrada esta dissertação sobre Orígenes. Mas não seria bom terminar 
sem ouvir o que o “outro lado” teria a dizer, ainda que sua defesa seja, até agora, vã. 

Notas:

(137) São chamados de “sinópticos” porque é possível fazer um resumo (sinopse) 
único para os três. Atualmente é bem aceita a tese de que Marcos foi o primeiro dos 
evangelhos  e  serviu  de  base  para  redação  de  Lucas  e  Mateus.  Como  muitas 
passagens  possuem  formas  muito  similares  nesses  dois  últimos,  mas  não  são 
encontrados  em Marcos,  acredita-se  na  possível  existência  de  um evangelho  de 
“logias”  (ditos)  chamado  Q  (do  alemão  Quelle –  fonte)  que  foi  mesclado  à  linha 
narrativa de Marcos de maneira independente nos outros dois sinópticos. Portanto, se 
uma passagem é comum aos três sinópticos, ela não procede três fontes diferentes, 
mas unicamente de Marcos, do qual os outros dois dependem. Marcos, os ditos de Q, 
o  material  exclusivo  de  Lucas  (L)  e  o  de  Mateus  (M)  são  as  verdadeiras  fontes 
distintas.  João  é  bem  diferente  dos  outros  três,  pertencendo  a  uma  tradição  de 
cristãos bem mais helenizados.  Tomé é um evangelho de logias,  cuja  descoberta 
tornou  a  hipótese  de  Q  mais  plausível.  À  parte  seu  conteúdo  gnóstico,  possui 
parábolas  muito  similares  às  dos  canônicos  e,  às  vezes,  até  com  leituras 
consideradas mais antigas.

(138) Esses critérios de historicidade foram apresentados em [Ehrman (2005), cap. VI, 
p. 161-6]. 

(139) Cf. [Vermes (2006a), epílogo, p. 458-9] e [Vermes (2006b), cap. VI, p. 232-5], 
esse último contendo várias citações talmúdicas. Para a importância da preservação 
da vida no judaísmo moderno, que supera todos os demais mandamentos,  ver  O 
Judaísmo Vivo, Michael Asheri, Ed. Imago, 1995, cap XLI, p. 253.

(140) Não confundir com uma seita homônima de cunho gnóstico.

(141) No Livro de Jó, Satanás aparece como uma espécie de membro do conselho 
divino, no papel de uma espécie de anjo-promotor a duvidar da integridade humana, 
mais especificamente de Jó. Seus diálogos com Iahweh dão a ideia de relação até 
mesmo amigável entre eles. Em Crônicas (21:1), Satã se volta contra Israel e incita o 
rei Davi a convocar um censo, atraindo a ira divina em forma de uma epidemia de 
peste.

(142) Grosso modo, a existência dos gigantes é pincelada em Gn 6:1-5, que o livro de 
Enoque  (ou  Henoc,  Enoch)  desenvolve  em detalhes.  Existem outros  livros  dessa 
personagem como II  Enoque (ou  Livro  dos segredos de Enoque eslavônico)  e  III 
Enoque,  onde o protagonista aparece transformado no arcanjo Metatron,  mas tais 
obras não são continuações do livro do primeiro livro.

(143)Esse número é dado por [Kelly, cap. II, p. 54]. Na contagem que fiz a partir da 
relação constante  no  catálogo manuscritos  de [Vermes,  2004,  p.  36-55]  encontrei 
dezenove cópias de tal livro, a saber:
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- Caverna 1: 1QEnGiants

- Caverna 2: 2QEnGiants

- Caverna 4: 4QEnGiantsa-c, 4QEnGiantse, 4QEna-g, 4QEnastra-d, psEn

- Caverna 5: 5QpapEnGiants1

Curiosamente,  não  achei  4QEnGiantsd,  que  daria  um total  de  vinte.  Há  algumas 
variações entre a lista exposta por Vermes e a que consta na lista de índices de títulos 
de  [Martínez  e  Tigchelaar]  e  lá  não  só  consta  esse  documento  (no  lugar  de 
4QEnGiantse, que aparece em outra parte), como alguns outros têm código diferente 
do atribuído por Vermes. Não importa que lista se use, para totalizar cerca de vinte 
documentos é preciso levar em conta não apenas os documentos que contêm Enoque 
completo (En), mas também os que possuem apenas subdivisões dele como o Livro 
dos gigantes (giants, em inglês) e o astrológico (Enastr). O Livro dos gigantes também 
é chamado de pseudo-Enoque (psEn) em alguns fragmentos.

(144) Ou “Vigilantes”, em algumas traduções.

(145) São palavras que possuem raízes linguísticas próximas: STM e STN, levando a 
hipótese de uma delas ser trocadilho. Cf. [Kelly, cap. II, p. 50).

(146)  Vermes  [2004]  traduz  simplesmente  como  “Satanás”  o  nome  de  “Belial” 
(Maldade, Perdição) por identificá-lo como sendo a mesma figura, coisa que [Kelly,  
cap. II] não faz. Martínez e Tigchelaar não alteram esse nome, talvez por fidelidade ao 
texto. Por isso, resolvi manter “Belial”.

(147) Boa parte do esforço de Kelly no segundo capítulo de Satã - uma biografia se 
concentra em desvincular as referências a demônios na literatura intertestamentária 
do que seria um ser essencialmente maligno como o diabo cristão. As referências de 
Qumran, por exemplo, são dadas mais como sendo a “figuras sem alma, alegóricas  
ou  metafóricas,  que  se  ocupam de  seus  assuntos  com um só  objetivo,  e  então  
desaparecem. Em outras palavras, não há Satã aqui” (p. 64). Uma das dificuldades 
que ele bem levanta a favor de sua tese é como conciliar a ideia de como Deus seria 
o criador intencional de Belial e o Anjo das Trevas e ao mesmo tempo os deteste, se 
só estão cumprindo seu desígnio? Há um pequeno “porém”: ainda que sua análise 
seja válida para os dois Espíritos de Preceito da Comunidade e as batalhas entre o 
Bem e Mal de Manuscrito da Guerra, elas não levam em consideração fragmentos de 
Qumran onde o Mal encontra uma personificação que parece ser dada como real 
pelos membros da seita, tal como o fragmento de maldição litúrgica contra Melkiresha, 
mostrado  acima.  Ou ainda  um fragmento  que  mistura  cântico  com exorcismo em 
4Q510 (4QShirb):

... louvores. A[ções de graça para o R]ei da glória. Palavras de ações de graça nos 
salmos de ... ao Deus do conhecimento, o Esplendor do poder, o Deus dos deuses, 
Senhor de todos os santos. [Seu] domínio é sobre todos os poderosos cheios de  
força e todos ficarão aterrorizados pelo poder de Sua força e espalhar-se-ão e serão 
afugentados  pelo  esplendor  da  mor[ada]  de  Sua  glória  real.  E  eu,  o  Mestre,  
proclamo a majestade da Sua beleza para afugentar e ater[rorizar] todos os espíritos 



dos anjos destruidores e os espíritos bastardos, os demônios Lilith (*), os uivantes 
(?)  e  [os  que  latem]  os  que  atacam de  súbito  para  descaminhar  o  espírito  do 
entendimento e para amedrontar seus corações e seus ...  na era do domínio da 
iniquidade e os tempos designados para a humilhação dos filhos da Lu[z], na culpa 
das eras dos que foram abatidos pela iniquidade, não para a destruição eterna mas 
para a humilhação pelo pecado. Exalta,  ó  justo,  o Deus dos Milagres.  Os meus 
salmos são para os justos ... Que todos, cuja conduta é perfeita, exaltem-nO.

(*)Demônio que,  segundo tradições extrabíblicas,  teria  sido a primeira mulher de 
Adão.  Rebelou-se contra o domínio masculino e juntou-se a anjos caídos.  Seria 
responsável, entre outras coisas, pela morte de crianças e por adultérios.

Por essas razões, é melhor a tese da historiadora Líliane Crété de que o dualismo de 
Qumran “demonstra o quanto essa imagem de Satã estava presente no imaginário  
dos habitantes da Palestina nos séculos I e II de nossa era”. Não houve nenhum salto 
entre o Novo e o Velho Testamento que o período intertestamentário não cobrisse.

A propósito, recomendo certo cuidado com a tradução em português disponível. No 
capítulo II, p. 49, Jubileus 10:8 é traduzido assim: “Oh, Senhor Criador, deixe alguns  
deles diante de mim...” [O Lord, Creator, leave some of them before me...], o que é um 
tanto literal. Ficaria melhor “deixe alguns deles comigo”, ou “para mim”. No mesmo 
capítulo, página 63, lê-se: “no livro da Bíblia conhecido na Idade Média Cristã como  
Eclesiastes  (os  protestantes  o  consideram parte  da  Apócrifa,  mas  os  católicos  e  
cristãos  ortodoxos  acreditam que  seja  um livro  inspirado  do  Antigo  Testamento)”. 
Bem, nos meus exemplares de Bíblias protestantes o livro de Eclesiastes vai bem, 
obrigado. O que não consegui encontrar foi  Eclesiástico. No original em inglês, essa 
derrapada não ocorre, ainda bem!

(148)É provável que tal erva seja a mesma relatada em Guerras Judaicas:

Mas ainda no vale que rodeia Maquerom, do lado do norte, encontra-se um lugar 
chamado Baaras, que produz uma raiz que tem o mesmo nome e sua cor parece 
com uma chama e, ao anoitecer, emite luz resplandecente. Não é fácil de ser colhida 
como seria esperado, em vez disso ela se retrai  de suas mãos, nem se deixará 
colher tranquilamente até que ou a urina de uma mulher, ou seu sangue menstrual, 
seja jogada sobre ela; e não somente isso: mesmo então é morte certa para os que 
a tocarem, a menos que se leve e segure a raiz da mesma planta e assim extraí-la.  
Também se encontrou um outro meio de colhê-la sem perigo, que é este: cava-se 
uma vala bem ao redor dela, até que a parte ainda oculta a raiz seja bem pequena. 
então amarra-se um cão a ela e, quando esse tenta seguir aquele que o amarrou, a 
raiz é facilmente arrancada, mas o cão morre imediatamente,  como se fosse no 
lugar do homem que iria retirá-la; depois disso não é preciso ter medo de tomá-la em 
mãos. Entretanto, depois de todas essas dores para obtê-la, ela é apenas valiosa 
pela virtude que tem que, sendo apenas levada aos doentes, expulsa os chamados 
demônios, que não são nada além dos espíritos dos maus, que entram nos homens 
que estão vivos e os matam, a não ser que se obtenha alguma ajuda contra eles. 

Guerras VII - cap VI. Fonte: Project Gutemberg

(149) É irrelevante, do ponto de vista histórico, a natureza da ação demoníaca sobre 
os mortais. Céticos dirão que não passou de embuste a performance que Vespasiano 
testemunhou.  Espíritas  podem  dizer  que  se  tratou  de  um  caso  de  desobsessão 
rústico. Pouco interessa o que eram esses demônios, pois o que importa é como os 
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contemporâneos encaravam esses fatos. Dizer que, na verdade, era isso ou aquilo 
seria olhar o passado com os olhos de um grupo do presente, um dos maiores erros 
que  um  historiador  pode  cometer.  Ainda  que  a  crença  em  entes  malignos  seja 
equivocada, foi num meio onde era difundida que o cristianismo nasceu. Se quisermos 
entender  o  cristianismo  primitivo,  temos  de  nos  subordinar  aos  seus  primeiros 
adeptos, e não o contrário. 

(150) Mais uma vez o termo “Satanás” usado por Vermes foi substituído por “Belial”.

(151) A  Bíblia de Jerusalém transliterou como “cetim”.  Outras edições,  como a de 
João Ferreira de Almeida, trazem “quitim”.

(152) Achei bastante elucidativos os comentários feitos por [Reddish, p. 229-230]

(153)  Atentar  que  esse  livro  não  é  continuação  do  deuterocanônico  atribuído  ao 
mesmo profeta.

(154)  Obviamente,  a unidade de medida “litro”  não existia  na época.  Em versões 
inglesas  do  livro,  encontra-se  “a  cor  of  wine”.  Essa  unidade  de  capacidade  (cor) 
corresponderia a aproximadamente 400 litros (391 mais precisamente).  Talvez um 
erro  de  digitação  tenha  transformado  400  em  40  e  tradutor  assim  transcrito  por 
extenso.

(155) Compare essa fartura dos tempos pós-apocalípticos com aquela descrita mais 
acima no Livro de Enoque, 10:9 -11:2. Teria um autor lido outro ou isso fazia parte do 
folclore de então?

(156) Cf. Gn 9:24-25, Dt 23:2, Dt 28:18, 2 Sm 12:13-14, 2 Sm 21:6, 1 Rs 2:33, 1 Rs 
11:11-12, 1 Rs 21:29, 2 Rs 5:27, Is 14:21, Jr 16:10-11, Jr 29:21, Jr 32:18, Sl 109:14.  
Algumas passagens preveem o fim das punições hereditárias em um tempo futuro,  
como Jr 31:29-30, e algumas a negam desde já: Dt 24:16 e Ez 18:20.

(157) Repare que os livros de Macabeus fazem menção explícita a orações pelos 
mortos. Isto pode ser um dos motivos que levaram os líderes da Reforma protestante 
a adotar a Bíblia hebraica como Antigo Testamento e assim eliminar de seu cânon um 
livro que iria contra a sua teologia, embora ele tivesse grande valor como documento 
histórico por narrar um genuíno episódio.

(158) Se Flávio Josefo aponta os fariseus como defensores da reencarnação, como 
defendem alguns, favor explicar porque os maus, que mais precisariam de uma nova 
chance, não a teriam. Também explicar porque reencarnar num mundo de sofrimento 
seria alguma espécie de “recompensa”, se havia opções melhores...

(159) No Evangelho segundo o Espiritismo, cap. IV

A  reencarnação  fazia  parte  dos  dogmas  judaicos  sob  o  nome  de  ressurreição. 
Somente  os  saduceus,  que  pensavam  que  tudo  acabava  com  a  morte,  não 
acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto, e sobre muitos outros, 
não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas 
sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu 
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podia  reviver,  sem  entender  entretanto  de  que  modo  isso  podia  acontecer. 
Designavam  pela  palavra  ressurreição  o  que  o  Espiritismo  chama  mais 
apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do 
corpo que está morto,  o que a Ciência demonstra ser materialmente impossível,  
porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na 
Natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou Espírito à vida corporal, mas em 
um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o 
que se desintegrou. A palavra  ressurreição  podia assim se aplicar a Lázaro, mas 
não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João 
Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido 
visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia 
ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado.

Tal  argumento  de  Kardec  é  muito  questionável.  Mesmo  os  grupos  judaicos  que 
desenvolveram em tempos medievais o conceito reencarnacionista gigul ainda creem 
em ressurreição  no  fim dos  tempos.  Algumas facções  alegam que apenas última 
encarnação  será  ressuscitada;  outras,  a  primeira,  e  até  há  quem  creia  em  uma 
ressurreição que englobe todo o conjunto de vidas [cf. Blau]. O fato de a ressurreição 
ser  inviável  do  ponto  de  vista  científico  é  irrelevante  do  ponto  de  vista  de  um 
historiador. Se os judeus do período intertestamentário advogavam uma ressurreição 
física, então qualquer estudo que se faça sobre eles deve respeitar isso, do contrário 
correrá  o  risco de distorcer  o  passado para que se adeque a ideias e vieses do 
presente.  Por  último,  havia  relatos  que  deixavam  bem  claro  que  tal  ressurreição 
estava  longe  de  ser  reencarnação  nos  moldes  espíritas  ou  um  processo 
exclusivamente espiritual. O livro de II Baruque dá um exemplo disso, apresentando 
uma ressurreição física seguida por uma espécie de transfiguração.

(160) O livro Apócrifos – Os Proscritos da Bíblia, vol. III, de Maria H. O. Tricca possui 
uma gigantesca lacuna em II Baruque, que vai do capítulo XL ao LXXXIX. Não creio 
que tenha sido só o meu exemplar, pois a numeração das páginas não dá saltos. Ao 
que me parece, não há ruptura no texto, apenas na numeração dos capítulos. Os 
capítulos  XLIX  –  LI  corresponderiam  aos  XCIX  –  CI  dessa  edição.  Como 
consequência,  o  livro  está  incompleto.  Ignoro  se  isso  foi  corrigido  em  edições 
posteriores e, por via das dúvidas, traduzi a referida passagem do texto inglês de 
Charlesworth.

(161) Os saduceus, de acordo com o “Evangelho segundo o Espiritismo”, Introdução, 
item 3

Seita judia que se formou por volta de 248 a.C.; assim nomeada devido a Sadoc, 
seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na 
ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, acreditavam em Deus, mas 
não esperavam nada após a morte, somente o serviam em vista de recompensas 
temporais  que,  segundo  a  crença  que  tinham,  era  ao  que  se  limitava  sua 
Providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. 
Quanto às Escrituras, os saduceus se prendiam ao texto da antiga lei, não admitindo 
nem  a  tradição,  nem  nenhuma  interpretação;  colocavam  as  boas  obras  e  a 
execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como 
podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas daquela época. Essa 
seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes, e se tornou 
um partido político constantemente oposto aos fariseus.



Não deixa de ser um tanto ilógico associar uma seita que cria em Deus e o temia com 
materialistas. O fato de crerem que esta vida era a única que poderiam almejar não os 
torna automaticamente sensualistas. Se as punições também eram deste mundo, era 
preciso seguir condutas éticas para evitá-las, e isso também pode ser encontrado na 
Antiga Lei. Seria um pouco de preconceito por não crerem em vida após a morte?

(162) Existe ao menos um fragmento encontrado em Qumran (4Q521) que descreve 
Deus, na era do Messias, a curar feridos e ressuscitar os mortos. Se esse texto for de 
composição  da  seita,  então  ela  também  cria  na  ressurreição  dos  mortos  pós 
apocalíptica. 

(163) Vide [Ehrman (2005), cap VII, p. 198]. Boa parte da linha de raciocínio extraída 
neste capítulo veio de [Ehrman (2005), cap VI e VII], [Vermes (2004), cap. III, p. 115-
6],  [Vermes  (2006a),  cap.  X,  p.  430-5],  [Vermes  (2006b),  cap.  VII,  p.  263-79], 
[Charlesworth,  Introdução,  p.  xxxiii].  O  principal,  digamos,  acréscimo feito  aqui  foi 
transcrever  os  textos  que  esses  autores  muitas  vezes  apenas  dão  em forma  de 
referência.

(164) Nas palavras de Ehrman [2005, cap. VI, p. 179-80]:

É importante considerar como os historiadores efetuam esse tipo de trabalho, para 
lançar  minha tese principal:  a  de que descobrir  a respeito  de Jesus não é uma 
questão de adivinhação, por um lado, nem, por outro, de sair-se com alguma ideia 
imaginosa. É sempre fácil aparecer alguém – qualquer um! – com alguma alegação 
especulativa ou sensacionalista sobre Jesus: Jesus era casado! Jesus teve filhos! 
Jesus era um mago! Jesus era marxista! Jesus era um revolucionário armado! Jesus 
era gay (*)! Eu não estou negando que as pessoas tenham todo o direito de dizer o 
que quiserem sobre Jesus, sejam alegações sensacionalistas ou cautelosas. Para 
que possam aceitá-las, no entanto, os historiadores precisam examinar as  provas. 
As  únicas  provas  que  dispomos  são  as  fontes  mais  antigas,  e  não  podemos 
simplesmente tomá-las em sentido literal, nem ficar lendo em suas entrelinhas para 
fazê-las  dizer  o  que queremos que digam.  Elas  têm de ser  usadas de maneira 
crítica, de acordo com critérios estabelecidos e princípios históricos.

Uma vez feito isso, chegamos a um entendimento historicamente plausível de Jesus, 
que contextualiza sua figura – suas palavras, seus atos e suas experiências – no 
tempo em que viveu, sem tentar fazer com que se encaixe perfeitamente no nosso 
tempo. Sob muitos aspectos, a imagem de Jesus que assim obtemos pode parecer 
estranha  aos  olhos  modernos.  Pois  o  fato  é  que  Jesus  parece  ter  sido  um 
apocalipcista judaico que previa o fim de nossa época do mal ainda em sua própria 
geração. Pode não ser o Jesus sobre o qual aprendemos nas aulas de religião, nem 
tampouco o Jesus propagado em obras populares de ficção baseadas em alegações 
sensacionalistas. Mas efetivamente parece ser o Jesus da História.

(*)Todas essas alegações foram feitas por estudiosos (e não estudiosos) que se 
debruçaram sobre o Jesus histórico. Ver meu livro  Jesus:  Apocalyptic Prophet, pp. 
21-22.

(165) The Five Gospels é um livro ambicioso feito pelos membros do Jesus Seminar e 
que objetiva “passar um pente fino” em todas as frases atribuídas a Jesus nos quatro 
evangelhos canônicos mais o de Tomé, a fim de decidir quais teriam realmente sido 



ditas por ele ou não. Nele é apresentado um código de cores para cada dito de Jesus: 
vermelho (são palavras de Jesus), rosa (é provável que sejam palavras dele), cinza 
(palavras duvidosas) e preto (não foi proferido por Jesus). É uma obra técnica cujas 
análises são baseadas numa série de critérios apresentados no capítulo introdutório,  
além de  apresentar  uma  tradução  para  o  inglês  moderno  e,  portanto,  bem mais 
palatável  que a  versão  King James.  The  Five Gospels guarda algumas surpresas 
interessantes para o público leigo, como o fato de João ser quase todo rotulado de 
preto,  inclusive  passagens  caras  aos  teólogos  espíritas,  como  a  conversa  com 
Nicodemos (Jo 3:1-13) ou o “consolador prometido” (Jo 14:23-29). Vale lembrar que o 
livro não avalia a veracidade dos atos atribuídos a Jesus (i.e., se ele realizou milagres 
ou esteve neste ou naquele lugar), nem trata das falas dos narradores.

(166) Vide [Ehrman (2005), cap. VI, p. 163-4] para outros exemplos desse critério.

(167) [Vermes (2006b), cap. III, p. 75-6]

Das quatorze  cartas  a ele  atribuídas pela  tradição da igreja,  a  autenticidade da 
epístola aos hebreus é universalmente rejeitada pela erudição crítica. O cabeçalho 
de Aos hebreus, à diferença de qualquer outro título de escritos associados a Paulo, 
não contém nenhuma menção a  um autor  ou  remetente.  Apesar  de construídas 
sobre as suas ideias, as chamadas epístolas pastorais (1 e 2 Timóteo e Tito) são 
consideradas  posteriores  a  Paulo.  Efésios  e  colossenses  provavelmente  são 
trabalhos apócrifos de um imitador posterior a Paulo.stru do narrador.os os anos que 
v Não obstante, mais da metade da coleção – isto é, as Epístolas aos Romanos, 1 e  
2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filêmon, 1 e provavelmente 2 Tessalonicenses – é 
reconhecida por estudiosos contemporâneos do Novo Testamento como escrita por 
Paulo já nos anos 50 do século I d.C.

(168) [Read, cap. II, p. 35]

A controvérsia acerca de Paulo continua até hoje. A ele se atribui a invenção do 
cristianismo  –  elevando  “um  exorcista  galileu”  à  condição  de  fundador  de  uma 
religião universal. Todavia, a animosidade dos líderes judeus da época era causada 
pelo extraordinário  êxito  por  ele  alçado em suas viagens de evangelização pelo 
Império  Romano. As cartas  que Paulo  escreveu àqueles  que ele  convertera  em 
cidades como Efésio, Corinto e Roma revelam grande respeito pela tradição judaica,  
mas uma insistência inflexível em que a Lei Mosaica é agora redundante, em que 
somente podemos ser salvos pela fé em Cristo.

(169) Tertuliano, Sobre o Batismo, cap. XVII

Mas se os escritos que erroneamente levam o nome de Paulo alegam o exemplo de 
Tecla como uma licença para o ensino e batismo feito por mulheres, que saibam 
que, na Ásia [atual Turquia],  o presbítero que compôs tal  escrito, como se fosse 
aumentar a fama de Paulo por meios próprios, após ser condenado e confessar que 
fizera isso por amor a Paulo, foi retirado de seu posto. Pois quão crível pareceria ele,  
que nem mesmo permitiu a uma mulher aprender com tamanha ousadia, daria a 
uma fêmea o pode de ensinar e batizar! Que fiquem caladas, diz ele, e em casa 
consultem seus maridos. (cf. I Cor 14:34-35)

É bom lembrar que essa passagem de I  Coríntios em que Tertuliano se baseia é 
considerada espúria e fruto da igreja pós-paulina. A própria evidência interna da carta 
(I Cor 11:2-16) informa que mulheres profetizam e oram nas igrejas paulinas, devendo 



apenas cobrir a cabeça ao fazê-lo. Ora, se profetizavam e oravam, caladas é que não 
ficavam e Paulo imediatamente as repreenderia por falar, não por estar com cabeça 
descoberta.

(170) Ué? Por que está lendo esta nota? Por acaso intuiu que a carapuça lhe servia e 
veio correndo vesti-la? Ou não vai querer perder a pose e admitir que também lança 
mão de livres-associações ampla liberdade interpretativa para enxergar reencarnação 
na  Bíblia,  ignorando  todo  o  contexto  histórico?  Se  os  gnósticos  enxergavam  até 
metempsicose, porque a interpretação deles não seria aceitável a vocês? “Ah, mas as 
questões 611-3 do Livro dos Espíritos dizem que uma transmigração tão direta assim  
não ocorre...”. Tá, então você subordina sua interpretação à doutrina para que uma se 
encaixe na outra.  Ok,  já  vi  até onde vai  sua honestidade intelectual.  Mas não se 
preocupe, pois não está sozinho. De certa forma, todos os credos que alegam ser 
herdeiros de seus predecessores fizeram isso. Mas um erro não justifica outro. Aliás, 
eu só queria dizer mesmo é que Albert Schweitzer [cap. I]  encarava o advento do 
gnosticismo como uma resposta ao fracasso da escatologia. Pode voltar a ler o texto.

(171) A epístola de Barnabé pode ser classificada como o que alguns chamam de 
“cânon falido”:  textos que tiveram alguma aceitação entre  as comunidades cristãs 
antigas, mas acabaram ficando fora do corpo “oficial” do Novo Testamento após sua 
consolidação, deixaram de ser copiadas e (quase) caíram no esquecimento. Epístola 
foi redescoberta nos Códices Sinaítico e no Gerusolemitano, ambos trazidos a público 
no século XIX e quase nada traz sobre seu próprio autor, sendo atribuída a Barnabé 
por referências feitas por autores da patrística. No capítulo XVI, há uma menção à 
destruição do Templo de Jerusalém e uma esperança em sua reconstrução com a 
ajuda romana. Isso impõe como limite máximo para a antiguidade do documento o 
ano de 70 d.C. e também garante que ele não é posterior a 132 d.C., quando a revolta 
de Bar Kochba eliminou qualquer chance de os romanos o reconstruírem. Em linhas 
gerais,  a  epístola é endereçada a leitores judeus (mas talvez visando um público 
cristão) e, com o uso e abuso de alegorias, tenta provar que o judaísmo era um credo 
falso que deveria ser sucedido pelo cristianismo. Há de se perguntar se, caso essa 
epístola  adentrasse  o  cânon,  o  antissemitismo  cristão  não  seria  ainda  mais 
pronunciado ao longo dos tempos. 

(172) A edição de Ante-nicene Fathers, vol. I, traz a seguinte observação de Hefele: 
“Isso significa que: ‘Se os sábados dos judeus fossem o verdadeiro sábado, teríamos 
sido enganados por Deus, que exige mãos puras e um coração puro’”.

(173) Neomênia é a primeira lua nova, que marca o início de um mês no calendário 
lunar. Tal como o sábado, a neomênia era um dia de repouso (Lv 23:24).

(174) Esse “oitavo” dia da semana seria o domingo da ressurreição. 

(175) Para Justino, ver Diálogos com Trifão, cap. LXXX.

Mas eu e outros,  que são cristãos de pensamento correto em todos os pontos, 
estamos  certos  de  que  haverá  uma  ressurreição  dos  mortos  e  mil  anos  em 
Jerusalém, que então será construída, ornamentada e ampliada, [como] os profetas 
Ezequiel e Isaías e outros declaram



Para Irineu, Contra as Heresias, livro V, cap. XXVIII, parágrafo III.

Quantos foram os dias empregados a criar este mundo, tantos serão os milênios da 
sua duração total. Eis por que o livro do Gênesis diz: “Assim foram concluídos os  
céus e a terra e toda a sua ornamentação. Deus concluiu no sexto dia toda a obra  
que fizera e no sétimo dia descansou de todas as obras que fizera ” (Gn 2:1-2). Esta 
é a descrição do passado, tal como aconteceu, e ao mesmo tempo uma profecia  
para o futuro: com efeito, “se um dia do Senhor é como mil anos”, se a criação foi 
acabada  em seis  dias,  está  claro  que  a  consumação  das  coisas  será  no  sexto 
milênio.

Tertuliano e Hipólito serão referenciados a seguir.

(176)Tertuliano, Contra Marcião, livro III, cap. XXV: 

E a palavra da nova profecia, que é uma parte de nossa crença, atesta como ele 
anteviu que haveria como sinal uma imagem dessa cidade [Nova Jerusalém] uma 
visão  prévia  a  sua  manifestação.  Essa  profecia,  de  fato,  foi  bem recentemente 
cumprida numa expedição ao Oriente. Pois isso é evidente, a partir até mesmo do 
relato de testemunhas pagãs, que na Judeia havia, suspensa no céu, uma cidade no 
começo de cada manhã, por quarenta dias. À medida que o dia avançava, toda a 
imagem de suas muralhas esvaecia gradualmente e, algumas vezes, desaparecia 
instantaneamente. Dizemos que essa cidade foi provida por Deus para receber os 
santos  na  sua  ressurreição  e  restabelecê-los  com  a  abundância  de  todas  as 
genuínas  bênçãos  espirituais,  como  uma  recompensa  para  o  que,  no  mundo, 
tenhamos desprezado ou perdido; já que é tanto justo quanto digno de Deus que 
Seus servos tenham sua alegria no lugar onde eles também sofreram aflição por 
amor ao seu nome. Esse é o processo do reino celeste. Após encerrados os seus 
mil anos, período dentro do qual estará completa ressurreição dos santos, que mais 
cedo ou mais tarde se erguem conforme seus méritos, seguir-se-á a destruição do 
mundo e conflagração de todas as coisas no julgamento: seremos transformados 
num  instante  na  substância  dos  anjos,  seja  pela  investidura  de  uma  natureza 
incorruptível, e então seremos levados para aquele reino no céu do qual estamos 
agora tratando, como se não tivesse sido predito pelo Criador, (...)

(177) Foi difícil encontrar a fonte para esse texto. Ehrman [(2003), cap. VI, p. 150] a 
cita mas não dá nenhuma referência. Após pesquisar um tanto às cegas, encontrei e 
verifiquei  que  a  informação  procede  de  Epifânio,  Sobre  as  Heresias,  XLVIII,  II, 
disponível em Patrologia Graeca, vol. XLI, col. 858. 

(178) Hipólito de Roma, Sobre Daniel, cap. II

(..)Pois  como  os  tempos  são  mencionados  a  partir  da  fundação  do  mundo  e 
contados a partir de Adão, eles põem claramente perante nós a questão com que 
nossa indagação trata. Pois a primeira aparição de nosso Senhor na carne ocorreu 
em Belém, sob Augusto, no ano de 5.500; e Ele sofreu no trigésimo terceiro ano. E 
6.000 anos devem ser completos a fim de que o sábado possa vir, o descanso, o 
santo dia “no qual Deus descansou de todos as Suas obras” (Gn 2:2).

Além disso, ao mencionar o “outro”, ele especifica o sétimo, no qual há descanso.  
Mas alguém pode estar pronto para dizer; “Como você me provará que o Salvador  
nasceu no ano  5.500?”  Aprenda isso  facilmente,  ó  homem;  para  as  coisas  que 
ocorreram antigamente  no  deserto,  sob  Moisés,  no  caso  do  tabernáculo,  foram 
constituídos tipos e emblemas de mistério espiritual, a fim de que, quando a verdade 
viesse em Cristo  nestes  últimos dias,  você  fosse capaz de perceber  que essas 



coisas foram cumpridas. Pois Ele lhe diz: “E farás uma arca de madeira imperecível  
e a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora; e farás o cumprimento de dois  
côvados e meio, e disso a largura de um côvado e meio, e um côvado e meio de  
altura” (Ex 25:10); que mede, quando tudo somado, cinco côvados e meio, de modo 
que 5.500 anos podem assim ser deduzidos.

(179) Para quem quiser um relato, digamos, mais aprofundado sobre as previsões 
apocalípticas furadas que ocorreram ao longo do tempo, recomendo o capítulo I de 
[Ehrman (2001)] e [Gould].

(180) O primeiro volume da série Apócrifos: Os Proscritos da Bíblia também contém II 
Enoque (ou Livro dos Segredos de Enoque) e possui essa passagem (p. 38-9), mas 
sua versão não narra a história de Melquisedeque e a separação dos versículos é 
diferente.

(181) A Bíblia de Jerusalém traz a seguinte nota de rodapé: “Este texto não ensina a 
pré-existência da alma como se poderia crer, se fosse isolado do contexto. Ele corrige  
a  expressão  do  versículo  19,  que  parecia  dar  prioridade  ao  corpo  como  sujeito  
pessoal, e sublima a proeminência da alma”. Bem...

(182)  Recomendo  ler  o  Comentário  ao  Evangelho  de  João  feito  por  John 
Lightfoot.

(183) Da versão latina: 
E como seria possível podermos aceitar, como dito a respeito de um homem, o que 
está  relatado  em  muitas  passagens  da  Escritura  e  especialmente  em  Isaías  a 
respeito de Nabucodonossor? Pois não é ele um homem de quem se diz “ter caído 
do céu”,  ou que era “Lúcifer”,  ou que “se eleva na manhã”  (Is 14:12).  Mas com 
respeito  àquelas previsões que se encontram em Ezequiel  quanto ao Egito,  tais 
como a que ele seria destruído em quarenta anos, de modo que não se encontraria 
pé de homem nela (Ez 29:11), e que deveria sofrer tal devastação, que por toda a 
terra o sangue dos homens subiria até os joelhos, eu não conheço ninguém dotado 
de entendimento que pudesse relacionar isso ao Egito terreno, que faz fronteira com 
a Etiópia. Mas vejamos se isso não pode ser compreendido mais adequadamente na 
seguinte forma: sabendo que como há uma Jerusalém celestial e uma Judeia, e uma 
nação  que  indubitavelmente  a  habita  e  é  chamada  de  Israel;  então  também  é 
possível que haja certas localidades próximas a essas chamadas ou de Egito, ou 
Babilônia, ou Tiro, ou Sídon, e que os príncipes desses lugares e as almas, se há  
alguma, que os habitam são chamados de egípcios, babilônios, tírios e sidonianos. A 
partir das quais, conforme o estilo de vida que lá levavam, pareceria ter resultado 
num tipo de cativeiro, em consequência do qual dizem que caíram da Judeia para 
dentro da Babilônia ou Egito, de uma condição mais elevada e melhor, ou terem se 
espalhado por entre os outros países. 

O trecho  em  verde não  tem correspondente  na  versão  grega,  embora  o  resto  a 
acompanhe de perto.  Pode ser  que Rufino tenha trabalhado em cima de material 
distinto ou inseriu de próprio punho uma prévia ao conteúdo do parágrafo seguinte. 
Fica no ar a questão.

(184) Orígenes cita Mt 24:27 de um jeito diferente da maioria dos códices gregos que 
chegaram até nós e de suas traduções subsequentes. Possivelmente trabalhou com 
outro testemunho. Alfinetando um pouco a tradução feita para o português do livro 
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Satã – uma Biografia, constato que o texto inglês de H.A. Kelly preservou a versão 
apresentada em  Ante-Nicene Fathers,  que indica como sendo sua fonte  (cap.  IX, 
p.231), mas a tradução nacional se valeu do conteúdo das Bíblias modernas para tal 
versículo. 

(185)  Curiosamente,  Severino  Celestino  da  Silva  -  em  Analisando  as  Traduções 
Bíblicas, Idéia, 4ª ed., cap. XX, 282-3, - faz uma crítica aos que associam a passagem 
de Is 14:12 à queda Satanás. Tudo bem até aí, a questão é que Orígenes, usado por  
ele  como  exemplo  de  “reencarnacionista”  na  Igreja  primitiva  (cap,  XI,  p.  157-8), 
interpretou essa passagem exatamente da forma que ele critica.  Irônico,  mas não 
deixa de ser o resultado de um conhecimento apenas superficial sobre Orígenes e sua 
teologia.

[topo]



19 – A Defesa Espírita: Alicerces na Areia da Retórica 

Não será  feita  aqui  uma análise  sistemática  de  algum artigo  específico  em favor 
desses  dois  mitos,  mas  um  apanhado  de  opiniões  comuns  a  muitos,  algumas 
afirmações equivocadas relevantes que encontrei em fóruns e mensagens eletrônicas 
pessoais, além de alguns artigos do jornal O Tempo. Boa parte do material discutido 
está baseada no seguinte artigo on line, de autoria de Paulo Neto. Muitos tópicos já 
foram tratados esparsamente acima e serão revisados aqui.

1  -  Foram  apresentados  vários  autores  que  falaram  sobre  o  assunto, 
inclusive, vários deles fora do meio espírita, para não se colocar sob suspeita 
essas opiniões, alegando estarmos advogando em causa própria.

Ficaria muito estranho, por exemplo, se alguém dissesse não ser comunista, embora 
te convidasse para assistir a um congresso do PSTU, PSOL ou qualquer outro partido 
do gênero. Ainda que ele alegue: “olha, meu partido não leva a letra ‘C’ na sigla!”, sua 
atitude não deixa de ser uma troca de seis por meia-dúzia muito mal disfarçada. Se 
você  praticamente  só  traz  artigos  de  autores  também  reencarnacionistas,  que 
diferença faz se são espíritas ou não? É óbvio que terão um viés simpático à ideia de  
um cristianismo primitivo com reencarnação, ainda que discordem de Kardec em tudo 
mais. Pouco adianta dizer, por exemplo, que José Reis Chaves era católico à época 
em que começou a escrever. Se suas teses estavam em tremendo desacordo com o 
que pregava o Vaticano, então não passavam da visão religiosa pessoal de um leigo 
(embora ex-seminarista) que precisava de muito pouco para sair de vez. E saiu. (186)

Além disso,  muitos  desses  autores não são especialistas  em história,  ainda mais 
desse período de nascimento e consolidação do cristianismo. Suas obras têm um 
caráter mais jornalístico que acadêmico (Prophet, Chaves, Kersten), são para místicos 
(Bizemont, Brunton), de indianos (Swami Tilak, Prabhupada) ou até mesmo feitas por 
Ph.D’s - muitos sem carreira como historiador (Severino Celestino – dentista, John 
Algeo - filólogo); mas todos reencarnacionistas e com graus variados de distância das 
fontes primárias, quando dão alguma referência. Não que leigos não tenham nada a 
acrescentar  quando  pesquisam  por  conta  própria.  O  problema  surge  quando  a 
bibliografia  (quando  existe)  de  seus  estudos  se  calca  principalmente  em  outros 
autores espiritualistas ou faz um uso muito suspeito das fontes primárias, cheio de 
falácias  ao estilo  misquotation  ou  cherry  picking.  Prophet  é  um caso típico desse 
último viés, tendo sido discutido nesta página virtual. Infelizmente há quem se recuse 
a analisar as observações feitas – que estão longe de qualquer complexidade-, só 
aceitando apenas manifestações da própria ou transcrevendo elogios a ela feitos por 
outros figurões do meio espiritualista.  Mal comparando, são como aqueles que se 
recusaram a ver pela luneta de Galileu.

Nem todos autores foram destrinchados aqui.  Se um se baseava em outro,  esse 
último foi preferido. Por usei Noel Langley a Edward W. Russel e Geddes MacGregor 
a John Algeo. Alguns, como Prophet e Léon Denis, já haviam sido comentados em 
outras  partes  do  portal.  E  há  os  que  simplesmente  eram  redundantes  em  suas 
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informações. Por fim, até por exaustão de tentativas, aparecem autores com formação 
próxima ao  ramo,  como Giovanni  Reale  e  Dario  Antiseri.  Entretanto,  nota-se  que 
quanto mais competente um autor, menor o teor conspiratório de seus textos.

De que adianta,  então,  ler  apenas livros que corroboram tuas expectativas e  não 
dialogam entre  si  pelo  confronto  de  argumentos?  Assim,  se  alguém se  gaba por 
diversos autores não espíritas defenderem esse mito, apenas preferiu navegar em 
águas calmas, sem encarar as tempestades da contra-argumentação. Sei que não é 
fácil, pois, ao se deparar com o confronto de duas teses, você pode ficar sabendo até 
menos do  que  antes.  Porém terá  ideia  mais  clara  do  que  é  ainda  é  matéria  em 
discussão e do que já é consenso. Saberá aquilo que realmente não sabe, o que não 
tem condição de afirmar categoricamente.

2 – Para defender Teodora você usou um historiador chamado Procópio, 
que, segundo autores modernos, era um indivíduo pouco confiável.

Lembro-me vagamente de uma série de desenhos animados dos anos 80 chamada 
Gobots (The Challenge of the Gobots, no original). Constituía uma espécie de prima 
pobre de  Transformers, mantendo essencialmente o mesmo argumento desta série 
melhor sucedida: uma raça de robôs alienígenas - capazes de se transformar veículos 
- se encontrava em guerra civil e, por força das circunstâncias, traz sua briga aqui 
para a  Terra.  De um lado estavam os robôs do Bem,  os Guardiões,  aliados dos 
humanos; do outro, os malvados Renegados. Em certo episódio (Renegade Alliance), 
ambos  os  grupos  travam  contato  com  a  poderosa  frota  espacial  de  outra  raça 
alienígena (orgânica, porém), cujo comandante decide interferir no conflito após vê-los 
lutando. Para decidir a qual lado se aliar, ele submeteu os chefes das duas facções a 
um  tipo  de  detector  de  mentiras  e  começou  justamente  pelo  chefe  renegado. 
Malandramente, esse declarou que “os guardiões estão tentando nos eliminar” (ou 
algo do gênero, não identifiquei bem). O detector indicou que aquilo era verdade e, de 
fato, o era, só que, como tentou protestar o líder guardião, aquela não “era toda a 
verdade”. O comandante da frota não quis saber mais nada e teleportou os guardiões 
de volta para a nave deles, não sem antes avisar que agora era seu inimigo. O resto 
do episódio é uma corrida contra o tempo para desfazer o mal entendido.

Bem,  o  que  tem  a  ver  Procópio  com  essa  nostalgia  de  um  desenho  animado? 
Simples, aqueles que o acusam de ser parcial e nada confiável falam a verdade, mas 
não “toda a verdade”: esquecem de dizer que seu viés oscila desde a propaganda 
estatal  até a calúnia pura e simples.  Um dos autores usados para desqualificar  o 
relato a respeito das 500 prostitutas contido em História Secreta é este:

O historiador Procópio, em sua História Secreta, apresenta-nos um retrato muito vivo 
(mas não muito digno de fé) da vida tempestuosa da filha de um domador de ursos, 
a qual, na palavra de Diehl, “divertiu, encantou e escandalizou Constantinopla”.

[Giordani, cap. II, p.47]

A terceira obra de Procópio, a História Secreta, é considerada por Runciman “um 



conglomerado  amargo  de  mexericos”.  A  “História  Secreta”  difere,  com  efeito, 
fundamentalmente  das  outras  duas e  sua autenticidade chegou  a  ser  posta  em 
dúvida pelos críticos. Essa obra é um libelo grosseiro contra Justiniano, Teodora e o 
próprio Belisário. A Justiniano o autor atribui a causa de todos os males que, então, 
caíram sobre o Império. 

[idem, cap. X, p.192]

Bem, vejamos uma expansão do segundo extrato, para dar uma ideia melhor do que 
realmente Mário Giordani disse sobre Procópio:

Na primeira [obra –  Guerras de Justiniano] são narradas as guerras de Justiniano 
contra  persas,  vândalos,  godos  e  expostos  outros  aspectos  do  governo  desse 
imperador. A maneira viva e atraente com que Procópio sabe abordar os problemas 
militares  explica-se  pelo  contato  direto  que  o  mesmo  teve  com  tais  problemas 
quando  redigia  as  ordens  do  dia,  as  formações  de  combate,  relações  para  o 
imperador, etc.

Procópio foi atento observador do meio físico bizantino e humano por onde passou, 
deixando-nos  preciosas  informações  a  respeito  dos  aspectos  culturais  e 
especialmente da constituição política de diferentes povos como vândalos, godos, 
francos, sírios, árabes, armênios e persas.

A  segunda  obra  de  Procópio  [As Construções  de  Justiniano]  tem por  finalidade 
enumerar e descrever a grande quantidade de monumentos erigidos por Justiniano 
em toda a vastidão do Império. Deixando de lado o tom laudatório (provavelmente a 
obra foi  erigida por ordem do próprio imperador),  as Construções são abundante 
fonte  para  estudos  de  ordem  geográfica,  topográfica,  financeira,  econômica  e 
sobretudo artística. É uma indispensável para uma História da Arte Bizantina.

A terceira obra de Procópio, a História Secreta, é considerada por Runciman “um 
conglomerado  amargo  de  mexericos”.  A  “História  Secreta”  difere,  com  efeito, 
fundamentalmente  das  outras  duas e  sua autenticidade chegou  a  ser  posta  em 
dúvida pelos críticos. Essa obra é um libelo grosseiro contra Justiniano, Teodora e o 
próprio Belisário. A Justiniano o autor atribui a causa de todos os males que, então, 
caíram sobre o Império. 

Podemos dizer  que Procópio apresenta nessas páginas o reverso do regime de 
Justiniano e, apesar da parcialidade do autor, a qual o leva mesmo à calúnia,  a 
História Secreta não deixa de, examinada com critério, constituir fonte preciosa para 
o estudo da política interna do império.

Procópio pode ser considerado o maior vulto da prosa bizantina do século VI e ser  
colocado “entre os maiores historiadores de todos os tempos”. Seu estilo é lúcido,  
vigoroso.  Descreve  com  vivacidade  e  serve-se  frequentemente  de  expressões 
tomadas a Heródoto e a Tucídides. Nos processos de composição, imita Políbio.

[idem, cap. X, p.192] – texto amplo.

Ou  seja,  falta  a  alguns  apologistas  espíritas  contar  que  História  Secreta é  uma 
lavagem pública de roupa suja. Se há algum viés nela, é no sentido oposto ao que 
alegam. Curiosamente, Giordano menciona, sem pôr em dúvida a autoria dela, a obra 
Construções, que possui uma versão idílica do encarceramento das prostitutas. Eis a 
suprema ironia dos apologistas: querem se livrar da fonte que lhes seria mais útil e 
deixar  intacta  de  seus  ataques  a  pior  para  eles.  Procópio,  ao  esmiuçar  a  corte, 



realmente “não é muito digno de fé” só não disseram exatamente por quê.

Devo esclarecer,  porém,  que esse “descuido”  pode ser  fruto  de uma tentativa  de 
harmonização com outra obra que chegou ao meu conhecimento: Teodora, de Carlos 
Maria Franzero. Nascido em Turim, Itália, em 1892, o jornalista C.M. Franzero residiu 
na  Inglaterra  a  partir  de  1922.  Escreveu  em  inglês  e  italiano,  às  vezes  sob  o 
pseudônimo  de  Charles  Marie  Franzero.  Notabilizou-se  como  biógrafo  de 
personalidades históricas como Nero, Cleópatra, Beau Brummel, Tarquínio e Pôncio 
Pilatos.  Em  1961,  lançou  um  novo  livro  para  sua  série:  The  Life  and  Times  of  
Theodora. Não foi possível ter em mãos a tradução para o português feita pela Editora 
Companhia Nacional (Lisboa, 1963), a fonte que foi indicada por apologistas espíritas. 
Porém, comparando o pequeno extrato que deram o com uma larga passagem do 
texto original em inglês, diferença gritante aparece:

Versão portuguesa (p. 163) Tradução do portal do texto inglês (p.160)

(...)

Apesar  de  tudo  quanto  sabia,  nunca 
conseguiu falar senão do escândalo que a 
Basilissa  causava  com  as  suas 
inconvenientes  opiniões.  Exagerava  as 
histórias referentes à sua avareza, à sua 
insolência,  ao seu humor  autoritário  e a 
excessiva influência que sobre Justiniano 
exercia  –  mas  não  citava  fatos 
susceptíveis  de  lhe  mancharem  a 
reputação.

Procópio, o historiador da Corte, que, em 
seus Diários secretos gostava de registrar 
com  refinamento  qualquer  mexerico 
ofensivo contra a imperatriz, de quem ele 
mais  figadalmente  (187)  desgostava, 
escreveu dia após dia a relação de suas 
crueldades, suas perfídias e as infâmias 
de seus últimos anos; embora ainda não 
pudesse  contrapor  a  essa  mulher  tão 
profundamente corrompida desde os dias 
de  sua  infância  nenhuma  propensão 
monstruosa  após  seu  casamento  com 
Justiniano. Procópio sentou-se noite após 
noite  preenchendo  suas  páginas  de 
papiro  cultivado  em  Antioquia  com  sua 
elegante  escrita  grega  e  podemos 
imaginar  a  alegria  em  seus  olhos 
enquanto  refinava  os  detalhes  dos 
mexericos  que  tão  sagazmente  coletara 
dos toucadores da Corte e das tavernas 
da  Mesa  (188):  mas  tudo  o  que  podia 
fazer era assinalar  os escândalos que a 
Basilissa  Teodora  causou  com  suas 
opiniões  e  pontos  de  vista  heterodoxos. 
Ele  exagerava  as  histórias  de  sua 
ganância,  de  seu  humor  e  insolência 
autoritários,  de  sua  excessiva  influência 
sobre Justiniano –  mas nada havia  que 
pudesse denegrir  sua reputação em sua 
vida  privada. O  que  pode  ser  feito  do 
episódio  de  Emon?  Era  verdadeiro?  Ou 
foi  um  ato  de  crueldade  desumana, 



(...)

tramado para o propósito de mostrar seu 
sangue-frio ao assistir ao horrível castigo 
infligido  sobre  o  pobre  sujeito?  Era 
Teodora uma mulher-diabo, era ela uma 
pervertida no corpo e na alma? O certo é 
que,  naqueles  mesmos  anos,  Teodora 
apareceu se  mostrando como a  guardiã 
dos costumes públicos, ansiosa de ver os 
sagrados  laços  do  casamento 
estritamente  respeitados  e  mostrando 
uma  solicitude  zelosa  e  caridosa  para 
com  as  prostitutas,  cujo  estilo  de  vida 
conhecera tão bem em sua juventude – 
uma sensibilidade que lhe deu nada além 
o escárnio de um escritor contemporâneo 
que disse ser  ela “inclinada a ajudar  as 
mulheres caídas” (189).



Ilustração 1: Página do livro original de Carlos Franzero



Em azul o trecho que deveria corresponder ao apresentado pela edição portuguesa. 
Não confirmo esta última porque não obtive um exemplar dela, nem resposta do autor 
do texto onde ele era usado ou dos que o hospedavam. De um lado, tem-se um 
Procópio a esconder algo do que sabia para não macular a imagem da imperatriz; do 
outro, ele estaria, sim, atacando a imperatriz impiedosamente, coletando todos os 
boatos possíveis que chegassem a seus ouvidos. Bem, uma simples leitura de A 
História Secreta sanaria a dúvida em favor da edição inglesa, assim chego a cogitar 
se houve algum censor da ditadura salazarista que preferiu adulterar o texto em prol 
dos “bons costumes”. Se for o caso de uma má tradução, há de se levar isso em 
consideração pelos apologistas. A questão é por que eles não leram alguma edição 
de A História Secreta já de domínio público? Há tantas disponíveis on line! Daí vem 
mais uma crítica vã:

3 – Você se vale de muitas fontes da Internet (como os livros de Procópio 
utilizados), que são menos confiáveis. 

Sei que existe muito receio contra fontes on line, alimentadas principalmente devido 
às polêmicas em torno da confiabilidade de portais colaborativos, como a Wikipedia. O 
problema é quando esse temor se estende à fontes virtuais que passam muito longe 
desse  modelo.  Por  exemplo,  é  possível  baixar  várias  obras  de  autores  clássicos 
gratuitamente,  de diversos portais.  Será que,  em termos de conteúdo,  há alguma 
diferença entre esses textos e os impressos? “Ah, mas tais obras podem ser alteradas  
com facilidade!”. Sim, e as impressas também. A diferença seria apenas a velocidade 
com que isso é feito e disseminado, mas textos em papel podem ser tão fraudulentos 
quantos os virtuais.  A tradução de Franzero exposta acima é só um exemplo.  Na 
Wikipedia,  não  temos  certeza  quanto  à  idoneidade  da  fonte,  coisa  que  pode  ser 
averiguada em portais cujo mantenedor é bem cotado. LacusCurtius é uma valorosa 
fonte de autores antigos e modernos da historiografia romana (Procópio e Bury, só 
para constar) e é mantido pela Universidade de Chicago. Será que há algo contra 
essa instituição? A edição de Gibbon em língua portuguesa está incompleta e sem 
suas referência bibliográficas. Deveria alguém fluente em inglês se contentar com ela 
quando  dispõe  de  um  texto  completo  ofertado  pela  Christian  Classics  Ethereal  
Library?  Só  por  ser  uma  instituição  confessional  isso  a  desqualificaria  como 
fraudulenta,  mesmo as polêmicas de Gibbon estando ainda intactas? As clássicas 
coleções Ante-Nicene Fathers e Nice and Post-Nicene Fathers, que foram usadas por 
espiritualistas como Prophet, são as mais extensas coletâneas de textos da patrística 
em língua inglesa já em domínio público e estão disponíveis lá também; então deve se 
evitar verificação independente das fontes primárias só porque estão on line? Alguém 
tem alguma prova de adulteração em relação às edições impressas no final do século 
XIX?

Sem  falar  em  textos  que  são  scans de  obras  clássicas.  Nesse  caso  até  erros 
acidentais de digitação são descartados. Portais como o Google Books, o Documenta 
Catholica Omnia e outros dão preciosas coleções como Patrologia Graeca, Patrologia  
Latina  e  Corpus  Scriptorum  Historiae  Byzantinae.  E  não  se  pode  esquecer  a 
Monumenta  Germaniae  Historica, patrocinada  pela  Biblioteca  Pública  da  Bavária.  

http://www.ccel.org/ccel/gibbon/decline/files/decline.html
http://www.ccel.org/ccel/gibbon/decline/files/decline.html
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/roman/home.html


Todos clássicos da historiografia do século XIX, hoje acessíveis ao grande público 
graças à revolução da Internet.

Óbvio  que  não  se  pode  dar  garantia  absoluta  de  fidelidade.  Erros  de  transcrição 
escapam a revisões.  Scans podem ficar ruins e, quem sabe, até serem modificados 
por editores de imagem. Agora, se você suspeita que essa ou aquela fonte virtual não 
é idônea, então, sinto muito lembrar, o ônus da prova é quem acusa, i.e.,  todinho 
TEU! Do contrário, fará apenas uma alegação genérica para se esquivar da análise de 
um texto que lhe seria embaraçoso. Só falta dizer que quer obrigar o oponente a 
gastar dinheiro comprando livros, inclusive em portais especializados em livros raros e 
esgotados, em vez de aceitar o que ele lhe traz de graça. Aliás, quem traz coisas que 
todos podem ler demonstra mais honestidade intelectual que aqueles que usam e 
cobram apenas fontes mais restritas. Ele se expõe ao risco de ser facilmente revisado 
e  contradito,  coisa  que  seria  mais  difícil  com  livros  que  apenas  um  dos  lados 
(momentaneamente) possuísse (190).

4 – Muitas de suas fontes (virtuais ou não) estão em inglês, dificultando a 
leitura do grande público. 

Quando não estão em latim, grego ou francês! Primeiramente, o inglês é a língua 
internacional  dos tempos modernos e,  meu caro,  não adianta:  você tem que pelo 
menos  ler  nesse  idioma  se  quiser  ter  acesso  a  maior  parte  dos  trabalhos 
internacionais! Se você é monoglota, então reconsidere profundamente seu status de 
pesquisador ou tire um ano sabático para se aperfeiçoar nesse idioma. O mercado 
editorial em português engatinha quando comparado com o anglófono. Até nossos 
hermanos levam vantagem sobre a “última flor do Lácio”. 

É razoável que se peça algum material que ainda não esteja em domínio público, até 
para conferência;  mas,  como não é possível  remeter  conhecimento linguístico por 
correio eletrônico, não é nada sensato tolher o universo de pesquisa da outra parte 
limitando-a ao nosso idioma materno.  Quem sairá  em maior  desvantagem será o 
leitor, que terá barrado seu acesso a preciosas informações. O que se pode fazer – e 
tem sido feito aqui – é traduzir os textos sempre que possível. A única exceção que fiz 
foi para Edward Gibbon e seu “Decline and  Fall...” – não me atrevi a verter para o 
português essa joia da literatura em prosa inglesa.  Esse,  recomendo a todos que 
leiam no original.

Vale lembrar que, ao traduzir, uma pessoa se expõe ao risco de cometer algum erro e 
ser atacado por isso, mesmo que não prejudique o resto do entendimento. Mas isso 
pode ser até bom, pois é sinal de que o oponente não tem argumentos para refutar... 



5  –  Teodora  “perseguia  implacavelmente  aqueles  que  o  acaso  de  seu  
nascimento lhe são impostos como elementos perturbadores” e era “capaz 
de mandar matar por uma razão fútil  o inseto humano que perturba seus  
planos”, logo ela era bem capaz de cometer tal crime, não?

Tais fragmentos – conforme informado -  foram retirados da obra do romancista e 
professor de História Fèvre [cap X, p. 168; cap. XI, p. 182], porém foram pinçados de 
um contexto mais interessante:

Ao esperar a realização desse sonho [a futura ascensão de um protegido ao poder], 
que  ela  só  pode  pressentir,  a  imperatriz  trata  de  isolar  o  casal  escolhido  para 
governar depois dela. Os descendentes da família ilírica de Justiniano farão uma 
oposição incessante à decisão irredutível de Teodora. No silêncio macio da corte, 
em um cenário de solho da cor púrpura imperial, Teodora persegue implacavelmente 
aqueles  que  o  acaso  de  seu  nascimento  lhe  são  impostos  como  elementos 
perturbadores.

***

A mulher atenta à sorte miserável das prostitutas é também a rainha intransigente, 
capaz de matar por uma razão fútil o inseto humano que perturba seus planos. Uma 
única  e  mesma  vontade  inquebrantável,  apossando-se  de  Teodora  na  procura 
insaciável  do  poder  e  da  glória,  explica  e  dá  coerência  a  tantos  traços 
aparentemente diferentes.

O que Fèvre destaca é a contradição entre a implacabilidade de Teodora com aqueles 
que  lhe  eram  um  obstáculo  ao  poder  com  sua  benevolência  para  os  menos 
afortunados. Entre esses dois textos [p. 173-4], Fèvre expõe sua reconstituição da 
política de Teodora para a questão da prostituição:

Logo após ter ascendido ao trono do Palácio Sagrado, Teodora procura melhorar a 
sorte de milhares de prostitutas, em todos os bairros da capital. Em 528, a mulher de 
Justiniano consegue resgatar, com seus próprios recursos, mais de 500 prostitutas, 
entre  as  mais  pobres.  O  dinheiro  é  pago  aos  alcoviteiros,  que  exigem  uma 
indenização, apesar de as pobres mulheres ganharem apenas alguns tostões em 
pagamento de sua degradação.

A Igreja,  outro poder tutelar do império, não teria consentido que essas infelizes 
ficassem perdidas pelas ruas,  sem apoio. Para evitar  a acusação de impiedade,  
Teodora  não  as  devolve  à  perambulação  nas  ruas  sombrias,  nas  discretas 
pracinhas. Talvez com o objetivo de encarnar com convicção seu novo papel de 
imperatriz, faz encerrar as prostituas em um convento fundado para esse fim.

Difícil seria dizer se a antiga cortesã, amaldiçoada por todo o clero da capital, agiu  
por piedade ou por diplomacia. Mas, as pecadoras resgatadas a peso de ouro teriam 
dispensado uma vida monástica. O novo convento destinado a acolhê-las na capital 
mostra claramente seus objetivos: todos os habitantes o conhecem pelo nome de 
convento Arrependimento. Os muros são bastante altos, uma fuga poderia deixar 
aleijadas as pecadoras que se arriscassem.

Essas mulheres devem passar o resto de suas vidas à sombra dos muros e das 
edificações  do  convento,  mantidas  por  uma  verba  significativa  doada  por  sua 
benfeitora, para a glória de Teodora, destinada ao céu por sua piedosa colaboração 



para salvar almas em perigo.

A  louvável  iniciativa  de  resgate  das  prostitutas  não  suprimiu  a  prostituição, 
moralmente  baseada  sobre  a  tolerância  pagã,  ainda  muito  presente  nas 
consciências bizantinas.  Os alcoviteiros  continuam a viver  na  capital  cristã,  para 
contentamento dos aristocratas em busca de prazer ou a distração de qualquer dos 
homens  da  cidade.  A  depravação  dos  costumes  da  corte  não  teve  nenhuma 
evolução sensível sob o reinado de Teodora, as damas de companhia da soberana 
lembram mais  mulheres  de  soldados  do  que  jovens  educadas  com  distinção  e 
cultura.

A moral  imperial  está  salva,  o  povo  pode louvar  as  preocupações da admirável 
esposa de Justiniano. Teodora consagra-se a desenvolver a fundação religiosa nos 
anos  seguintes,  e  muitas  outras  prostitutas  trocam  seu  modo  de  vida  por  uma 
reclusão perpétua, sofrendo na carne para salvar a alma e meditar sobre o destino 
excepcional de sua benfeitora.

Pode-se notar, embora Fèvre não cite claramente suas fontes, o uso feito da Crônica 
de Malala e de duas obras de Procópio (História Secreta e Das Construções), além de 
outras  não  identificadas.  Apesar  das  alfinetadas  de  ironia  com que insinua  ser  o 
combate a prostituição apenas propaganda, ele passa longe de qualquer acusação de 
chacina. Ou seja, um dos próprios autores usado pelos apologistas tem uma visão 
mais positiva do episódio. 

6 – Não se pode deixar de pensar que algo grave estaria acontecendo para 
que algumas delas  se jogassem dos  parapeitos  dos muros  do convento, 
buscando  a  morte  certa.  Não  poderia  ser  por  que  alguém  as  estaria 
torturando ou mesmo as matando?

Isso tudo é especulação. Pelo menos três coisas enfraquecem essa tese: primeiro, 
Teodora gastou muito dinheiro na construção e embelezamento de Arrependimento, o 
que não seria condizente a um lugar destinado a ser simples matadouro. Segundo, o 
convento durou muito além de Teodora, durando até o século XI (vide cap. X desta 
seção). Era, portanto, uma obra destinada ao longo prazo. Por último, O casal imperial 
não tinha meias-palavras na hora de decretar a repressão e morte a esse ou àquele 
grupo  social  ou  religioso.  Isso  foi  visto  na  apresentação  feita  aqui  do  código  de 
Justiniano  (vide  cap.  VI),  porém na  Novella  XIV  (vide  cap.  IX)  o  tom do  decreto 
imperial é contra o tráfico de seres humanos, não contra as prostitutas em si. 

Dado o viés, digamos, “de oposição” contido em História Secreta, há de se pensar, 
também,  se  seu  relato  não  seria  uma espécie  de  contrapropaganda,  destinada a 
mostrar que um programa social do governo não era tão idílico assim; algo não muito 
diferente do que os políticos de hoje ainda fazem. De fato, como comentaram Fèvre 
(item anterior), Evans e Cesaretti (vide cap. X), é provável que muitas preferissem a 
incerteza quanto ao almoço de dia seguinte à clausura numa gaiola de ouro. 



7 – Por acaso a História registraria o assassinato das quinhentas prostitutas? 

A História, eu não sei; mas a História Secreta sem dúvida registraria. Aí que reside a 
ironia:  a  fonte  mais  virulenta  contra  Teodora  é  silente  sobre  isso,  nem  fala  de 
Orígenes.  Essa  pergunta  revela  uma atitude  preconceituosa,  calcada  na  ideia  de 
apenas  os  vencedores  registram  a  História.  Às  vezes  escritos  dos  perdedores 
escapam e chegam até nós. A História Secreta é um exemplo disso (191). Seu autor 
foi um indivíduo extremamente ressentido, mas que nada pôde fazer para mudar os 
rumos do governo. Só lhe sobrou registrar suas mágoas para a posteridade.

Ademais, a crença de que ninguém registraria essa suposta chacina esconde uma 
contradição:  se  autores  reencarnacionistas  falam desse  episódio,  então  alguém o 
documentou. Resta saber se este cronista viveu no século VI ou depois do século XIX, 
aproveitando o frenesi espiritualista.

8 – Poucos autores relatam esse episódio de que Teodora teria mandado 
matar as quinhentas prostitutas. Um deles é Kersten, teólogo alemão, que 
tem uma vasta referência bibliográfica, que nos leva a crer na seriedade de 
seu trabalho de pesquisa.  Chaves é  o  outro  que,  independentemente de 
Kersten, relata o episódio, embora não informe sua fonte nem garanta sua 
veracidade. 

Oba! Referência bibliográfica extensa eu também tenho e aí? Se isso basta para fazer  
uma pesquisa  séria  a  seus  olhos,  então  quero  os  créditos,  também!  Excetuando 
MacGregor – por seu livro possuir um nível mínimo de pesquisa historiográfica – não 
pus nenhum outro autor espiritualista nela. Todos os demais são citados (e refutados) 
ao longo do texto, mas não recomendo como fonte de estudos para ninguém, pelo 
simples motivo que, quando confrontados com fontes primárias ou autores clássicos, 
revelam bases factuais frágeis. O livro de Chaves, por exemplo, está cravejado de 
erros  –  muitos  frutos  de  informações  de  segunda  mão  vindas  de  fontes  não 
acadêmicas. Já, Kersten é digno de grande ceticismo, como foi dito na nota nº 59, 
ainda mais que, recentemente, “dizem” ter encontrado a sepultura de Jesus e sua 
família em Israel, em vez de na Índia... Ademais, Kersten alude ao nome de Procópio 
em seu relato e foi por isso que o primeiro cronista bizantino analisado aqui foi ele. 
Fica, então, muito estranho atribuir a Kersten uma boa pesquisa e desmerecer uma 
das fontes que ele usa.

Enfim,  se você acha que quantidade pode ser  sinal  de qualidade,  boa sorte!  Eu,  
particularmente, preferiria uma edição condensada de um único autor clássico (i.e. 
consagrado por  crítica e público)  a uma colcha de retalhos feita de obras que só 
corroboram  umas  às  outras,  sem  que  seu  organizador  tenha  feito  um  confronto 
genuíno entre argumentos antagônicos. Por exemplo, o fato de que mesmo autores 
espiritualistas  como  MacGregor  e  Prophet,  capazes  de  certo  manejo  de  fontes 
primárias, serem silentes quanto a um episódio que lhes seria tão útil pode ser até um 
indicativo de que a pesquisa de Kersten e Chaves não é tão boa assim. 



9 – Esse episódio do assassinato das prostitutas é irrelevante, pois a única 
coisa que poderia fornecer é a razão pela qual Teodora teria influenciado o 
marido para agir contra as ideias reencarnacionistas.

Conforme as fontes primárias expostas aqui, há evidência de que a segunda crise 
origenista  chegou  à  corte  vinda  de  baixo,  levada  por  monges  palestinos.  Assim, 
haveria importância para o episódio entre Teodora e as prostitutas como indicativo 
para avaliar a qualidade da pesquisa de certos autores espiritualistas. Afinal é muito 
estranha a adoção de uma teoria conspiratória em detrimento de uma história bem 
mais “pé no chão”. Além de quê, a suposta chacina revelou-se tão popular entre o 
meio espírita, que se tornou uma verdade por ser repetida à exaustão. Se é para 
desfazer um mito, melhorando a historiografia espiritualista, vale a pena destrinchar o 
que realmente aconteceu. Mas, por ser um tanto chato brincar de detetive, aparecem 
reações como esta aqui:

10 – A questão se resume em quem nós devemos acreditar, pois o fato de 
outros autores não falarem no caso não o torna fictício, inclusive, pode não 
ser  citado  nem mesmo  pelos  historiadores  que  poderiam avaliar  que  tal 
episódio não merecesse entrar para a história. Entretanto, como só temos 
Procópio  como  fonte,  mesmo  sem  a  termos  como  inverídica,  julgamos 
prudente, caso, aguardar que nos apareça, pelo menos, uma outra fonte que 
relate a chacina. Vimos isso em vários outros autores, mas uns nem mesmo 
citavam uma fonte; outros apenas citavam Chaves e Kersten.

A questão é que, até agora, nenhum cronista da época fala da chacina! E alguém que 
teria tudo para fazer esse episódio “entrar para a história” – Procópio – não o faz, por  
mais que você queira ler nas entrelinhas, e muito menos o relaciona com o II Concílio  
de Constantinopla. Mas não fique esperando que apareça uma fonte da chacina no 
seu  colo,  pois,  como o  ônus  da  prova  cai  sobre  quem afirma,  é  teu  o  dever  de 
descobrir  onde  essa  suposta  fonte  está.  Não  é  dever  daqueles  que  chama  de 
“detratores” provar que Teodora tratava as prostitutas a pão de ló e, mesmo que o 
fosse, provar uma negativa é extremamente difícil. Duas estratégias podem ser feitas: 
a  primeira  seria  fazer  uma  busca  exaustiva  por  todos  os  cronistas  do  período 
(Procópio,  João  Lídio,  João  de  Éfeso,  Evágrio  Escolástico,  Malala,  Facundo  de 
Hermiano, Liberato de Cartago, Cirilo de Citópolis, etc). Foi o que tentei e ... nada! 
Chegou a hora de se trabalhar um pouco e trazer alguma novidade para nós, em vez 
de somente trazer meros recortes de livros espiritualistas. A outra linha que vislumbro 
é rastrear, a partir dos autores que tem, até encontrar a fonte do  boato episódio. O 
problema é que se acaba por perder o fio da meada, pois muitos dos deles nem 
sequer fonte dão. 

Então, será que não é caso de reavaliar seu próprio material de pesquisa? Talvez não 
se queira “largar esse osso” de vez porque isso implicaria em admitir certos vícios na 
metodologia de vários autores prezados por espiritualistas. 



11 – Quanto à participação de Justiniano no Concílio, temos essa informação 
dos vários autores que citamos, cuja convocação se deu por sua iniciativa, 
não de uma autoridade religiosa. Podemos ver isso nos autores: Chaves, 
Russel,  Prophet,  Kersten,  Andrade,  Reale  e  Antiseri,  Santesson,  Mello, 
Atkinson, Prieur, Champlin e Bentes, Tendam, Miranda, Prabhupada, Tilak, 
Bizemont, e, por fim, Pompas; ao todo, dezessete autores. Como uns não 
citam os outros, temos que convir que, sendo as fontes diferentes, não há 
como pensar em conluio de todos, e, muito menos, como sendo um boato.

Um momento! Quem disse que boatos precisam de conluio? A principal característica 
de um boato é sua espontaneidade, a forma como agentes individuais cuidam para 
espalhá-lo de forma veloz e independente. O resultado final é que boatos, a maioria 
das vezes, não têm pai nem mãe, pois sua origem se perde na noite dos tempos. Não 
é incomum, também, que a informação se corrompa ao passar de uma boca à outra 
(192). 

Só  para  alertar,  na  bibliografia  de  Chaves  podem ser  encontrados  os  nomes  de 
Auken, Prabhupada, Prophet, Prieur, H. C. Miranda e Atkinson, mostrando que sua 
obra (Reencarnação na Bíblia e na Ciência) não é tão independente assim. Isso não 
significa que tenha “agido em conluio” com eles: é provável que simplesmente tenha 
apanhado os livros que tinha disponíveis na prateleira, passando equívocos adiante 
até por boa-fé e excesso de confiança. Hans Tendam (Panorama da Reencarnação) 
também possui Atkinson em sua bibliografia e, dessa forma, esses três autores se 
interligam.

Se formos rastrear os livros usados, um novo tipo de dificuldade pode surgir: Atkinson 
(A  Reencarnação  e  a  Lei  do  Karma),  por  exemplo,  não  possui  bibliografia  e  as 
referências que dá ao longo do texto deixam muito a desejar. Enfim, puxa-se o fio e 
nada  há  na  outra  ponta.  Ainda  que  todos  os  autores  fossem  aparentemente 
independentes (i.e.,  nenhum mencionasse o  outro)  e  tivessem boas práticas para 
referências, nada impediria que, ao rastrear suas fontes e as fontes das fontes, se 
encontrasse um autor comum entre eles; esse, sim, a origem do boato, tal como as 
folhas  de  uma  árvore  derivam  de  ramificações  de  um  mesmo  tronco  (193). 
Vasculhando até onde as referências dadas permitem, tais relações indiretas afloram 
à superfície: J.V. Auken (Reencarnação) tem um apêndice dedicado a Edgar Cayce, o 
que o deixa em contato com E. W. Russel (Reencarnação - O Mistério do Homem), 
visto o fato de ele usar Noel Langley,  que escreveu uma obra dedicada a Cayce.  
Manuela Pompas (Reencarnação) usou pelo menos quatro autores em comum com 
Bizemont  (Annie  Bésant,  Alexandra  David-Neel,  Denise  Dejardins  e  Joan  Grant), 
sendo que um deles (Bésant) também aparece em Chaves e Tendam.

Portanto, não é preciso conluio para a boataria se espalhar. Mesmo assim, deve-se 
admitir que até relógios enguiçados marcam a hora certa ao menos duas vezes por 
dia:  de  fato,  Justiniano participou  e  interveio  no II  Concílio  de  Constantinopla,  da 
mesma forma que seus antecessores intervieram em outros. A questão é de que jeito 
ele foi movido a agir e o que realmente isso teve a ver com o origenismo.



12 - Quanto ao motivo da convocação do Concílio encontramos como sendo 
para  anatematizar  as  ideias  de  Orígenes,  especialmente  a  preexistência. 
Todos  esses  autores  que  acabamos  de  citar,  de  um  jeito  ou  de  outro, 
acabam falando disso.

E muitos deles não informam a respeito da primeira crise origenista dos séculos IV/V, 
da  luta  entre  ortodoxos  e  origenistas  na  Palestina,  do  cisma  entre  origenistas 
moderados  e  radicais,  dos  anátemas  contra  as  opiniões  mais  heterodoxas  do 
origenismo de então e muito menos falam do jogo de intrigas que levou à questão dos 
Três  Capítulos  –  a  principal  causa  do  Concílio  e  oportunidade  aproveitada  pelos 
ortodoxos palestinos. Em suma, é uma omissão da complexidade do jogo de poder 
bizantino muito conveniente para a criação de uma teoria conspiratória.

13  -  Apesar  de  muitos  dizerem  que  Orígenes  não  acreditava  na 
reencarnação, o que parece não ser verdade, haja vista ele ser platônico de 
mão  cheia,  temos  algumas  informações  que  poderão  ajudar  aos  nossos 
leitores a perceberem para qual lado poderá pender o fiel da balança:

O  vigor  com  que  o  imperador  Justiniano  proscreveu  e  destruiu  livros  e 
documentos heréticos deixou poucos registros que permitissem às gerações 
subsequentes saber o que outros cristãos haviam ensinado e acreditado a 
respeito  da  doutrina  da  reencarnação.  Só  no  Oriente  Próximo,  Justiniano 
mandou matar  mais  de  um milhão  de  hereges.  (Paul  Brunton,  Ideias  em 
Perspectiva, Pensamento, 1990, p. 118).

O  que  explica  o  fato  de  não  se  encontrar  muita  coisa  mais  sobre  a 
reencarnação, devido a essa “queima de arquivo”. 

Bem, Agostinho de Hipona também era platônico e adepto da danação eterna, e daí? 
Se Orígenes assinasse em baixo de tudo que Platão escreveu, como iria refutar o 
pagão Celso? Na verdade, a principal característica dos filósofos cristãos platônicos 
era equiparar o eterno, único,  espiritual  e verdadeiro “Mundo das Idéias” platônico 
com Deus, e não uma simples adoção da reencarnação. Clemente, antecessor de 
Orígenes na escola catequética de Alexandria, já dizia:

Mas  mesmo  aqueles  mitos  de  Platão  (em  A República,  o  de  Hero  [i.e.  Her]  o 
armênio; e o em Górgias, o de Éaco e Radamanto; e em Fédon, o de Tártaro; e em 
Protágoras, o de Prometeu e Epimeteu; e além destes, o da guerra entre os atlantes 
e os atenienses no Atlântico) devem ser explanados alegoricamente, não de forma 
absoluta em todas as suas expressões, mas naquelas que expressam o sentido 
geral. E essas encontraremos indicadas pelos símbolos sob o véu de alegoria.

Miscelâneas (Stromateis), V, 9

Por outro lado,  Platão e os neoplatônicos encaravam o mundo material  como um 
reflexo  imperfeito  e  mutável  do  Mundo  das  Ideias  e  que,  na  verdade,  seria  uma 
criação de um demiurgo inferior, uma prisão da qual a alma deveria se libertar para 



retornar ao Mundo das Ideias. Assim, para não cair numa espécie de dualismo similar  
aos gnósticos, os filósofos cristãos também tomaram de empréstimo do estoicismo 
seu conceito de Pneuma (Sopro), uma espécie de Logos (Verbo, Palavra) divino. Tal 
princípio, segundo os estoicos, suscita, penetra e anima todos os corpos espirituais e 
materiais e, ao permearem o Cosmos, garantiria sua unidade como sendo um único 
grande corpo movido pelo sopro divino. O imutável se manifestaria pela existência de 
diversos ciclos idênticos na história do Cosmos, movidos por tal princípio. 

Assim, nunca era possível a um filósofo cristão encaixar integralmente uma doutrina 
moldada para o mundo pagão sem fazer alguma seleção, mixagem ou adaptação à 
tradição que os fiéis estavam acostumados e, se preciso fosse, ser realmente original 
nas questões de interesse doutrinário onde a filosofia grega nada tinha a dizer. Para 
vencer esse desafio, Orígenes se mostrou altamente eclético:

Ele  [Orígenes]  concorda  com  a  teleologia  da  física  estoica,  mas  ataca  seu 
materialismo, o panteísmo e determinismo de sua cosmo-biologia cíclica. Ele aceita 
plenamente sua concepção de lei natural e “noções comuns” de Deus e do bom e do 
mal.  A  austera  ética  estoica,  enfatizando  a  escolha  racional  e  livre  de  paixões, 
também  é  muito  atrativa.  Mas,  em  última  análise,  a  atuação  humana  deve  ser 
baseada  no  amor  de  Deus  e  graça  divina.  Orígenes  também  é  atraído  para 
argumentos usados na teodiceia estoica. Sua postura em relação a aristotelismo é 
bem  distante.  Conhece  bem  a  lógica  aristotélica,  mas  admite  os  perigos  da 
minuciosa dialética.  As limitações de atuação da providência e das doutrinas da 
eternidade do mundo e do quinto elemento são todas francamente rejeitadas.

Como outros cristãos, Orígenes considera Platão como o maior dos filósofos gregos, 
embora o condene por não abandonar completamente o politeísmo. Orígenes aceita 
muito da visão de mundo platônica, mais notavelmente a divisão da realidade em 
uma  inteligência,  ou  domínio  espiritual,  e  um  domínio  físico.  A  concepção  de 
Orígenes sobre Deus como uma mente divina imutável e impassível, não sujeita ao 
tempo ou ao espaço, transcendendo plenamente o mundo da realidade física que 
criou, é fortemente influenciada pelas interpretações platônicas contemporâneas dos 
diálogos de Platão. Seu pensamento, contudo, é mais teocêntrico e influenciado pela 
forma como Filo e Clemente antes dele uniram o platonismo a concepções bíblicas. 
Por essa razão, lê-se pouco sobre as “Ideias” platônicas em Orígenes, mas muito 
mais  sobre  o  Logos e  o  Santo  Espírito.  Há  também  doutrinas  platônicas  que 
Orígenes rejeita firmemente, tais como a opinião de que o foi feito a partir de matéria  
pré-existente e nunca chegará a um fim. Para Orígenes, as almas não são incriadas 
e eternas,  mas feitas  por  Deus do começo.  Discorda fortemente  da doutrina  de 
Platão da transmigração das almas. Entretanto, sua própria doutrina da queda das 
almas por livre escolha e possível  retorno final a Deus (v.  Apokatastasis) mostra 
similaridades estruturais à metafísica de conversão e retorno como foi desenvolvida 
no neoplatonismo através da filosofia de Plotino (194).

The Westminster Handbook to Origen, verbete Philosophy.

De fato, a transmigração humano-animal não era compatível com o sistema de  De 
Principiis, pois, em um corpo animal, razão e livre-arbítrio estariam inevitavelmente 
limitados, justamente os dois pilares em que Orígenes assentou sua teologia. Talvez 
Orígenes tenha levantado essa hipótese na versão grega de  De Principiis, tal como 
sugere Jerônimo em sua carta a Ávito (n.  124),  mas,  como era comum Orígenes 
confrontar hipóteses antes de tomar partido de uma, é provável que a tenha rejeitado. 
A lógica de seu sistema exigia isso. A transmigração humano-humano é rechaçada 



nos escritos mais tardios de Orígenes (Comentário sobre João livro VI,  cap. VII  e 
Comentário sobre Mateus livro XI, cap. VII) e não chegaram até nós indícios de ser 
discutida, ainda que especulativamente, no  De Principiis original. O que os indícios 
apontam para uma transmigração entre domínios (anjos, corpos celestes, humanos e 
demônios) e entre eras (195). A inspiração para essas características tem fontes mais 
judaico-cristãs do que gregas: a crença de que demônios eram “anjos caídos” e a 
história  da  “queda de  Adão”  relatada  em Gênese evidenciam duas  mudanças  de 
domínio; a divisão do estado da criação em “primordial” (antes da queda), “atual” e 
“vindouro”, identifica ao menos três eras distintas. A inovação de Orígenes está em 
também  cogitar  a  ascensão  de  um  domínio  para  outro  em  um  número  não 
especificado de eras.

Passemos,  então,  à  verificação  da  informação  apresentada  pela  citação  de  Paul 
Brunton. Antes de tudo, convém mencionar que esse autor não é especialista em 
história bizantina, mas um jornalista inglês que, após uma estadia na Índia, se tornou 
uma espécie de “guru ocidental”. Já vi alegarem que Paul Brunton teria sido eleito “o 
homem mais sábio da Inglaterra”, embora nunca dissessem quem contou os votos 
dessa eleição (196). A obra “Ideias em Perspectiva” não é nem sequer algo que se 
possa  chamar  de  livro,  mas  um  apanhado  póstumo  de  anotações  feito  por 
admiradores  e  discípulos  em  seus  cadernos.  Sendo  assim,  não  há  nenhuma 
bibliografia ou referência nela. Entretanto, foi viável encontrar a possível origem do 
“fato” relatado:

Os  drusos  (197)  são  os  únicos  representantes  modernos  dos  assassinos 
exterminados.  Como  eles,  são  ismaelitas,  seu  declarado  fundador  é  Hakim,  um 
califa fatímida do Cairo (198), que se considerava a nova encarnação da Mente de 
Deus. Sua noção de que o local  atual  de seu sempre ausente Grão Mestre é a 
Europa corresponde com bastante curiosidade à teoria de Von Hammer sobre o 
relacionamento  que  existiu  entre  os  Templários  e  o  real  progenitor  dos  drusos. 
Esses mesmos drusos talvez também representem os “politeístas e Samaritanos” 
que floresceram tão vigorosamente no Líbano até tão tardiamente quanto os tempos 
de Justiniano, a cuja perseguição Procópio atribui o extermínio de um  milhão de 
habitantes somente daquele distrito. De seu atual credo, preservado com segredo 
inviolado, jamais algo autêntico veio à luz; a crendice popular entre seus vizinhos faz 
deles adoradores de um ídolo em forma de bezerro e, para celebrar suas reuniões 
noturnas, [fazem] orgias como aquelas atribuídas aos ofitas (199) em Roma, aos 
templários  (200)  nos  tempos  medievais  e  aos  maçons  (continentais)  (201)  nos 
modernos.

King, Charles William,  The Gnostics and their Remains, parte V, p. 413 [grifos do 
autor]

Ou seja, por vias tortas, retorna-se ao famigerado Procópio! Agora, pelas mãos de C. 
W. King, um joalheiro da Inglaterra vitoriana que procurou em The Gnostics and their  
Remains reunir tudo que havia sobrado de informações sobre o antigo gnosticismo. A 
obra se encontra ultrapassada hoje, pois, além não ter podido contar com o material 
da biblioteca de Nag Hammad (descoberto em 1945), King se vale de teses hoje um 
tanto duvidosas ou imprecisas. A própria referência a Procópio exposta acima é um 
tanto obscura. Em  História Secreta,  mais especificamente no capítulo XVIII, ele dá 
cifras para as mortandades ocorridas nas campanhas da África e da Itália e, mas nada 
específico para o Levante. No cômputo total de mortos do império, Procópio dá um 
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valor  mais  simbólico  do  que  preciso  de  um  trilhão de  mortos.  Na  verdade,  o 
entendimento  dessa  cifra  é  um tanto  controverso.  Em  Decline  and  Fall...,  Gibbon 
deixou a seguinte nota ao final do capítulo XLIII:

After some figures of rhetoric, the sands of the sea, &c. Procopius (Anecdot. c. 18)  
attempts  a  more  definite  account:  that  μυριάδας  μυριάδων  μυρίας had  been 
exterminated under the reign of the Imperial demon. The expression is obscure in 
grammar and arithmetic, and a literal interpretation would produce several millions of 
millions. Alemannus (p. 80) and Cousin (tom. iii. p. 178) translate this passage, “two 
hundred millions”; but I am ignorant of their motives. If  we drop the  μυριάδας the 
remaining μυριάδων μυριάς, a myriad of myriads, would furnish one hundred millions, 
a number not wholly inadmissible.

Tradutores mais  recentes de Procópio  dão esclarecimentos quanto ao simbolismo 
desse número. H.B. Dewing, na edição Loeb, observa que “o cubo de dez mil não é a  
linguagem de um cômputo exato e Procópio está tentando fazer parecer uma forte  
ocorrência  contra  Justiniano”.  Peter  Sarris,  na edição da  Penguin Classics,  traduz 
como “dez mil vezes dez mil vezes dez mil” (i.e, um trilhão) e faz um paralelo com a 
Bíblia:

A estimativa de Procópio não pretende, obviamente, ser tomada mais literalmente 
que o  dez mil vezes dez mil e milhares de milhares de S. João [Ap. 5:11], ou os 
milhares de dez mil da descendência de Rebeca [Gn 24:60] na Bíblia. 

Como algumas (202) edições inglesas trazem “million million” (um milhão de milhão) 
e,  nesse  mesmo  capítulo,  Procópio  faz  uma  rápida  alusão  aos  “samaritanos  e 
heréticos”  (203),  poder-se-ia  pensar  que  uma leitura  apressada de  King  associou 
esses dois grupos a “um milhão”. Entretanto, a origem mais provável do relato de King 
deve ter vindo do capítulo XI de História Secreta, onde uma mais detalhada descrição 
é feita do aconteceu numa região próxima ao atual Líbano:

E  quando  uma  lei  similar  [obrigando  conversão  à  ortodoxia]  foi  imediatamente 
emitida, afetando também os samaritanos, uma confusão indiscriminada varreu a 
Palestina.  Então,  todos os  residentes  de minha  própria  Cesareia  e  de  todas as 
outras  cidades,  considerando-a  como  uma  tolice  para  submeter  a  qualquer 
sofrimento  em defesa  de  um dogma sem sentido,  adotaram a  denominação  de 
cristãos no lugar da que então seguiam e, por meio desse disfarce conseguiram se 
safar do perigo oriundo da lei.  E todos entre eles que eram pessoas de alguma 
prudência  e  racionalidade  não  demonstraram  nenhuma  relutância  em  aderir 
lealmente a essa fé, mas a maioria, sentindo ressentimento que, não por sua própria 
escolha,  mas  sob  coação  da  lei,  tiveram de  abandonar  a  crença  de  seus  pais,  
instantaneamente  foram  favoráveis  aos  maniqueus  e  politeístas,  como  eram 
chamados. E todos os agricultores, tendo se reunido em grande número, decidiram 
se rebelar contra o imperador, lançando como seu imperador um certo bandoleiro de 
nome Juliano, filho de Savaro. E travando combate com os soldados, suportaram 
por algum tempo, mas finalmente foram derrotados na batalha e pereceram junto 
com seu líder.  E diz-se que cem mil  pereceram nessa luta e a terra,  que era a 
melhor no mundo, tornou-se, em consequência, destituída de agricultores. E para os 
donos de terra que era cristãos, isso deixou consequências muito sérias. Pois lhes 
foi incumbida, como um tipo de coerção, pagar para sempre ao imperador, ainda 
que não estivesse auferindo nenhuma renda da terra, a imensa taxa anual, já que 
não se mostrou nenhuma piedade na administração dessa atividade.

Então,  finalmente  encontramos  um  texto  de  Procópio  envolvendo  “samaritanos  e 



politeístas” ao relatar a revolta samaritana de 529. O total de cem mil mortos (dez 
miríades, no original) pode ter sido corrompido para um milhão ao passar para o livro 
de King (204).  Caso se continuasse um encadeamento,  Brunton colocou todos os 
mortos  como  reencarnacionistas  e,  depois,  outros  espiritualistas  intuíram  que 
deveriam ser origenistas. Óbvio que isso é uma especulação de como a informação 
teria  se  deteriorado.  É  plausível  e  o  melhor  que  pôde  ser  feito  com  o  material  
fornecido, pois o simples fato de que nenhum autor de King a Chaves - que também 
cita  Brunton  –  ser  capaz  de  dizer  de  onde a  informação saiu  torna  impossível  a 
eliminação de qualquer dúvida. Vale lembrar, porém, que dar solidez ao argumento 
nesse caso é tarefa daqueles que usam esses autores, não deste portal.

Resta analisar a última frase:

“O  que  explica  o  fato  de  não  se  encontrar  muita  coisa  mais  sobre  a  
reencarnação, devido a essa ‘queima de arquivo’.”

Bem, a estrutura básica de qualquer teoria conspiratória é esta:

O fato X deve ser verdadeiro. O fato Y é o (suposto) motivo de sua veracidade não 
ser comprovada. Logo X é verdadeiro.

O problema é que, a maioria das vezes, Y é extremamente difícil de verificar. Além de 
descartar a possibilidade de hipóteses alternativas mais simples – como a inexistência 
da  reencarnação  em  seus  escritos  -  a  justificativa  de  “queima  de  arquivo”  é 
insuficiente  para  comprovar  a  existência  da  reencarnação nessas  obras  perdidas. 
Faltam várias coisas para que ela atinja um algum grau de solidez:

1. Efetivamente  comprovar  a  “queima  de  arquivo”  realizada  junto  a  um 
extermínio de origenistas (205). Se a única fonte para isso, como visto acima, 
deixa muito a desejar, melhor não usá-la nem como hipótese. De fato, após a 
condenação de Orígenes era esperado um declínio na circulação de suas obras, 
principalmente nas regiões onde o monacato enfrentou a ameaça de origenistas 
durante a segunda crise (Síria, Egito e, principalmente, Palestina). A questão é o 
quão a destruição dos livros foi sistemática nas demais regiões? Fócio, já no 
século IX, ainda podia ler De Principiis sem apelar para a versão latina, justo ele 
que  seria  um  dos  patriarcas  de  Constantinopla.  Como  já  discutido  acima, 
Orígenes pode ter sido perdido simplesmente por deixarem de copiá-lo. Assim, 
há  de  se cogitar  se desleixo e  destruições  de bibliotecas  feitas  por  guerras 
podem ter feito o resto. A maior perda, provavelmente, deve ser sua coletânea 
de cartas, onde Orígenes talvez sanasse as dúvidas de outros a respeito de seu 
pensamento.

2. Como será visto abaixo, muitas das “sugestões” de reencarnação saem de 
obras  que  chegaram  até  nós,  como  Contra  Celso e  De  Principiis,  em  vez 
citações feitas por adversários de obras hoje perdidas. Então, qual foi a real  
eficiência dessa “queima”?

3. À exceção de um, que nada tem a ver com reencarnação, todos os anátemas 
de 543 e 553 se referem a afirmações contidas em De Principiis (mesmo com a 



suavização de Rufino) na obra pós-origenista  Kephalaia Gnostika. Portanto, o 
material de pesquisa ainda está disponível.

4. É  interessante  ver  o  que  os  adversários  de  Orígenes  (Epifânio,  Teófilo, 
Jerônimo, Justiniano, etc.) mencionam quando o acusam disso ou daquilo citam 
apenas trechos pequenos de seus trabalhos, deixando de fora todo o raciocínio 
anterior ou o caráter especulativo da obra.

E justamente algo similar  a  essa última fraqueza que levou ao próximo equívoco 
espírita.

14 - Outro fator que influi muito nas informações é quando o autor tem mais 
compromisso com o dogmatismo religioso do que com a verdade. Muito se 
tem feito em nome da fé, em detrimento do que realmente ocorreu, onde as 
versões  se  ajustaram aos  interesses  das  igrejas  que,  muitas  das  vezes, 
estavam mais preocupadas em manterem-se no poder do que salvar uma só 
“ovelha perdida”, função pela qual deveria ser sua razão de existir.

Entretanto,  sabemos  que  essa  questão  de  Orígenes,  realmente,  é  por 
demais  complexa;  contudo,  as  coisas  podem não  ser  como parecem ou 
como querem que sejam:

1 -Tudo Sobre a 
Reencarnação

Hans Stefan Santesson

2 - Contra Celso – Orígenes

Tradução Orlando dos Reis - 
Paulus

1.1 - “Não está mais de conformidade 
com a razão que todas as almas, por 
algumas  razões  misteriosas  (falo 
agora de acordo com as opiniões de 
Pitágoras, Platão e Empédocles, que 
Celso  frequentemente  menciona), 
sejam  introduzidas  num  corpo  de 
acordo  com  seus  méritos  e  antigos 
atos?  Não  é  racional  que  as  almas 
que  usaram seus  corpos  para  fazer 
maior bem possível tenham direito a 
corpos  dotados  de  qualidade 
superiores aos corpos dos demais?” 
(p. 125,-126).

“Não será mais de acordo com a razão 
que cada alma, introduzida num corpo 
por razões misteriosas – falo aqui nos 
termos da doutrina de Pitágoras, Platão e 
Empédocles, citados por Celso – seja 
assim introduzida por seu mérito e seu 
caráter anteriores? Portanto, é provável 
que esta alma, mais útil por sua 
incorporação à vida humana do que a de 
grande número de pessoas, para não 
parecer preconceituoso dizendo de todas, 
tenha tido necessidade de um corpo que, 
não só se distingue dos corpos humanos, 
mas também é superior a todos.” (Livro I, 
32, pp; 73-74).

1.2 -  “A  alma,  cuja  natureza  é 
imaterial  e  invisível,  não  existe  em 
local  material  sem  ter  um  corpo 
apropriado  à  natureza  do  lugar; 
consequentemente,  deixa  um  corpo 

“... a alma, que por sua própria natureza 
é incorpórea e invisível, precisa, quando 
se encontra num lugar corporal qualquer, 
de um corpo apropriado por sua natureza 
neste  lugar.  Ela  carrega  este  corpo 



que  lhe  era  necessário  antes,  mas 
que  não  é  mais  adequado  ao  seu 
status modificado e troca-o por outro”. 
(p. 126).

depois  de  ter  abandonado  a  veste, 
necessária antes, mas supérflua para um 
segundo  estado,  e  a  seguir,  após  tê-lo 
revestido por cima com aquela veste que 
tinha inicialmente, porque precisa de uma 
veste melhor para chegar às regiões mais 
puras, etéreas e celestes.” (Livro VII, 32, 
p. 567-568).

2 - Como os teólogos refutam...

Mário Cavalcanti de Mello

2.1 -  “A  alma  sendo  imaterial  e 
invisível não pode existir em nenhum 
lugar  material,  sem  revestir  corpos 
apropriados a este lugar;  ela rejeita, 
num  dado  momento,  um  corpo  que 
era  necessário  até  aí,  mas  do  qual 
não  tem mais  necessidade,  e  ela  o 
troca por um outro. (Cont. Celso – liv. 
VII, c. XXXII)” (p. 153).

2.2  - “Celso ignora completamente o 
objetivo  de  nossos  escritos;  a 
interpretação dada por ele é que os 
leva  ao  descrédito  e  não  a  sua 
verdadeira  significação.  Se  ele 
houvesse  refletido  sobre  o  que  é 
necessário  a  uma alma destinada  à 
vida eterna, se ele houvesse pensado 
na natureza de sua essência e do seu 
princípio, não teria tornado ridícula a 
entrada do que é imortal em um corpo 
mortal,  entrada  que  se  efetua,  não 
segundo o ensinamento platônico da 
metempsicose,  mas  segundo  uma 
visão mais elevada deste fato. (Cont. 
Celso, liv. IV, c. XVIII)”. (p. 151).

“Celso, portanto, não viu de modo algum 
a intenção de nossas Escrituras; por isso 
ele investe contra a própria interpretação, 
e não contra a das Escrituras. Se tivesse 
compreendido o destino da alma na vida 
eterna  futura,  e  o  que  sua  essência  e 
origem implicam, não teria criticado dessa 
forma  a  vida  do  ser  imortal  num corpo 
mortal,  explicada  não  segundo  a  teoria 
platônica da metensomatose, mas numa 
perspectiva mais elevada. (Livro IV, 17, p. 
291-292).

2.3 - “Se o nosso destino atual não 
era determinado pelas obras de 
nossas existências passadas, como 
poderia Deus ser justo permitindo que 
o primogênito servisse ao mais jovem 
e fosse odiado, antes de haver 
cometido atos merecendo a servidão 
e o ódio?....

Só as vidas anteriores podem explicar 
a luta de Jacó e Esaú antes de seu 
nascimento, a eleição de Jeremias 

Não encontrado



durante o tempo em que estava ainda 
no seio de sua mãe... e tantos outros 
fatos que atirarão o descrédito sobre 
a justiça divina, se não forem 
justificados por atos bons ou maus, 
cometidos ou praticados em 
existências passadas. (Cont. Celso --, 
I, III)” (p. 153).

Veja a diferença entre os textos da publicação católica com os dos outros 
escritores. Parece-nos que a verdade é mesmo diferente para o lado que se 
julga vencedor;  não é mesmo? Assim, vale essa opinião:  “Para poder se 
fazer uso das citações dos Padres é preciso primeiro estabelecer o texto  
original  dos  escritores  patrísticos,  pois  estes  sofreram  um  processo  de  
corrupção e revisão comparável ao dos manuscritos bíblicos”. (BARRERA, 
1999, p. 411).

Concordo plenamente que muitos autores estão mais comprometidos em defender 
seu próprio credo do que com a verdade. Eu mesmo citei no capítulo XVIII diversas 
fontes patrísticas que foram adulteradas por espiritualistas para sugerir a crença em 
reencarnação. Parece que alguns ignoram que,  na prática da falsificação,  os dois 
lados podem brincar. Claro que um espiritualista é tentado a pensar que “os seus” 
jamais fariam algo do gênero, como se certos defeitos e fraquezas fossem inerentes a 
certas “igrejas” e não algo pertencente à natureza humana. Se bem que eu lembro 
nitidamente de um conselho que me deram nos meus tempos de mocidade espírita: 
“Não confie em alguém só porque ele é espírita”. Nada mais verdadeiro nesse caso, 
apenas generalizando um pouco mais para incluir os espiritualistas (206).

Também  concordo  que  a  questão  de  Orígenes  é  bem  complexa,  o  problema  é 
quando,  em vez  de  encarar  essa  dificuldade,  ela  é  usada como uma “cortina  de 
fumaça” para encobrir fatos que possam contradizer suas teses. Assim é possível ser 
enganoso falando a verdade e um caso disso é justamente fazer menção a alterações 
passadas como se fossem provas para suspeitas modernas. O procedimento correto 
seria analisar cada caso independentemente, como manda a boa prática da crítica 
textual. 

Se é para reconstituir o texto original de  Contra Celso, então temos uma surpresa: 
foram justamente eclesiásticos que preservaram os manuscritos que chegaram até 
nós. Conforme consta na tradução inglesa de Chadwick [introdução, p. xxix], todos os 
textos  de  Contra  Celso conhecidos  hoje  dependem  de  duas  tradições:  uma  é 
representada  por  alguns  extratos  preservados  pela  antologia  Philocalia,  feita  no 
século IV por Gregório de Nissa e Basílio, e a outra, com o texto complexo, vem do 
manuscrito  Vatic.  Gr.  386  (ou  texto  A)  e  seus  descendentes.  Aliás,  junto  com os 
manuscritos de Diálogo com Heráclides, em Tura, foram descobertos manuscritos dos 
livros I e II que indicam a existência dessa tradição desde o século VI. Portanto, não 
importa que seja espiritualista o tradutor, ele terá de se basear da mesma fonte que 
católicos usaram. 



Antes de partir para análise do texto grego, será feita uma confrontação entre o que 
dizem  esses  pequenos  extratos  citados  por  espiritualistas  e  algumas  traduções 
estrangeiras  consagradas,  cujo  histórico  é  sumarizado  por  Chadwick  [introdução, 
p.xxx – xxxii]

O texto  de  Contra  Celsum  foi  pela primeira vez impresso por  David  Hoeschel  e 
publicado em Augsburgo em 1605. Esse texto foi reimpresso por William Spencer, 
Membro do Trinity College, Cambridge, e publicado pela University Press em 1658 
(2ª ed. 1677). Uma edição melhor foi produzida pelo beneditino C. Delarue (Paris, 
1733), reimpressa nos volumes XVIII-XX da acessível edição de Lommtzsch (Berlim, 
1845-6) e também reimpressa na Patrologia Graeca de Migne (XI, 1857).

O texto padrão atual é o elaborado pelo falecido Dr. Paul Koetschau (207) para o 
corpus da Academia de Berlim. Essa edição foi baseada na investigação crítica da 
tradição manuscrita feita por Armitage Robinson, Neumann e o próprio Koetschau. 
Sua base é o texto A, do qual Koetschau colacionou os livros I – III, Neumann os 
livros  IV  –  VIII,  Fui  capaz  de  checar  as  colações  por  meio  de  fotocópias  do 
manuscrito.

(...)

A primeira tradução inglesa foi  produzida  no século  dezoito  e inclui  apenas aos 
primeiros  dois  livros.  O  nível  de  acurácia  não  é  elevado.  A  primeira  tradução 
completa para o inglês foi a feita por F. Crombie e W.H. Cairns para a Ante-Nicene 
Christian Library (vols. X e XXIII, Edimburgo, 1869-72). Essa é uma tradução útil,  
baseada no texto de Delarue; provê pouco ou nada por meio de notas explanatórias.

O texto usado como a base da presente tradução [a de Chadwick] é o de Koetschau.  
Todas as variantes de seu texto são comentadas em notas. Ocasionalmente, nas 
notas textuais, as referências a Contra Celsum dão não apenas ao livro e capítulo, 
mas também, em colchetes, a página e linha em Koetschau. Referências a outras 
obras  de  Orígenes  são  para  a  edição  do  Corpus  de  Berlim,  onde  isso  esteja 
disponível. Onde não está, usei Lommatzsch.

Bem, sabendo da validade das versões inglesas e do texto grego de Migne, 
comecemos pelo livro I, 32:

Tudo Sobre a 
Reencarnação, 
de Hans Stefan 
Santesson 
(cap. V, p.125-
6)

Reencarnação, 
de Manuela 
Pompas (cap. 
II, p. 66)

Against 
Celsus, 
tradução 
inglesa de 
Ante-Nicene 
Fathers 
(Crombie & 
Cairns)

Contra Celsum, 
tradução 
inglesa de 
Henry 
Chadwick, p.32

Contra Celso – 
Orígenes, 
tradução de 
Orlando dos 
Reis – Paulus 
(p.73-4)

Não está mais 
de conformidade 
com a razão que 
todas as almas, 
por algumas 
razões 
misteriosas (falo 

Não será talvez 
mais de acordo 
com a razão que 
cada alma, por 
certas 
misteriosas 
razões, seja 

Or is it not more 
in conformity 
with reason, that 
every soul, for 
certain 
mysterious 
reasons (I speak 

Or is it more 
reasonable (and 
I say this now 
following 
Pythagoras, 
Plato, and 
Empedocles, 

Não será mais 
de acordo com a 
razão que cada 
alma, 
introduzida num 
corpo por 
razões 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf04.vi.ix.i.xxxiii.html
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agora de acordo 
com as opiniões 
de Pitágoras, 
Platão e 
Empédocles, 
que Celso 
frequentemente 
menciona), 
sejam 
introduzidas 
num corpo de 
acordo com 
seus méritos e 
antigos atos? 
Não é racional 
que as almas 
que usaram 
seus corpos 
para fazer maior 
bem possível 
tenham direito a 
corpos dotados 
de qualidade 
superiores aos 
corpos dos 
demais? 

introduzida em 
um corpo e que 
isto ocorra 
segundo seus 
méritos e suas 
ações 
anteriores?

now according 
to the   opinion of   
Pythagoras, and 
Plato, and 
Empedocles, 
whom Celsus 
frequently 
names), is 
introduced into a 
body, and 
introduced 
according to its 
deserts and 
former actions? 
It is probable, 
therefore, that 
this soul also, 
which conferred 
more benefit by 
its residence in 
the flesh than 
that of many 
men (to avoid 
prejudice, I do 
not say “all”), 
stood in need of 
a body not only 
superior to 
others, but 
invested with all 
excellent 
qualities.

whom Celsus 
often mentions) 
that there are 
certain secret 
principles by 
which each soul 
that enters a 
body does so in 
accordance with 
its merits and 
former 
character? It is 
therefore 
probable that 
this soul, which 
lived a more 
useful life on 
earth than many 
men (to avoid 
appearing to 
beg the question 
by saying ‘all’ 
men), needed a 
body which was 
not only 
distinguished 
among human 
bodies, but also 
superior to all 
others.

misteriosas – 
falo aqui nos 
termos da 
doutrina de 
Pitágoras, 
Platão e 
Empédocles, 
citados por 
Celso – seja 
assim 
introduzida por 
seu mérito e seu 
caráter 
anteriores? 
Portanto, é 
provável que 
esta alma, mais 
útil por sua 
incorporação à 
vida humana do 
que a de grande 
número de 
pessoas, para 
não parecer 
preconceituoso 
dizendo de 
todas, tenha tido 
necessidade de 
um corpo que, 
não só se 
distingue dos 
corpos 
humanos, mas 
também é 
superior a todos.

Óbvio que não se deve esperar que todas as traduções coincidam letra por letra, 
afinal cada tradutor tem seu próprio estilo. Não há por que implicar se um usa “seis” e 
outro, “meia-dúzia”. O que pode, sim, ser crítico são discrepância capazes de mudar 
todo  o  sentido  original.  Para  assinalar  essa  problemática,  foram  sublinhadas  as 
principais diferenças entres os textos e parece haver algo de podre nas traduções 
espiritualistas.  Além  de  serem  mais  curtas  que  as  traduções  estrangeiras  (e  a 
nacional)  elas  também diferem entre  si!  Ainda  que  o  fato  de  Pompas  terminar  a 
citação antes não chegue a comprometer, ela omite um aposto onde Orígenes deixa 
claro que não está expondo ideias suas, mas de Pitágoras, Platão e Empédocles. Por 
outro lado, ela usa na primeira frase uma expressão no singular (“cada alma”), como 
nas demais  traduções,  ao passo que Santesson a passa para o plural  (“todas as 



almas”).  Santesson mantém o primeiro  aposto,  mas omite  outro  aposto  na  última 
frase, passa para o plural outra expressão (“as almas” x “esta alma”) e torna a frase 
interrogativa. E o que, afinal, traz o texto grego de Contra Celso? 

Sem descer a pormenores linguístico, sabendo um pouco da transliteração das letras 
do alfabeto  grego e  seguindo atrás de palavras com inicial  maiúscula  para achar 
nomes  próprios,  até  um leigo  pode  constatar  a  presença  do  aposto  de  Manuela 
Pompas omite. As ocasiões onde a palavra “alma” (ψυκή) aparece são em expressões 
no singular (έκάστην ψυκην – “cada alma” - e ταύτην την ψυκην – “esta alma”) (208). O 
início  da  segunda  frase  (Εικός  ουν –  “Provável,  portanto”)  indica  que  ela  é  uma 
afirmação,  e  não  um pergunta.  Logo,  são  as  versões  inglesas  e  a  dos  católicos 
nacionais que mantêm fidelidade ao texto grego. 

Extrato do final do capítulo XXXII do primeiro livro de Contra Celso, disponível no portal Documenta 
Catholica Omnia. Também encontrado em Patrologia Graeca, vol. XI, cols. 721 e 724.

Talvez algum espiritualista alegue que seus autores trabalharam em cima um texto 
grego diferente recém-descoberto. É um argumento válido, contanto que se esclareça 
uma coisa: qual foi a fonte que eles usaram? Santesson e Pompas não dão pista 
alguma a respeito disso. O primeiro nem sequer bibliografia tem, Pompas não incluiu 
nenhum livro de Orígenes na sua, indicando que sua citação foi indireta. Dorothée 
Bizemont (cap. I, p. 29) faz citação idêntica a de Santesson e inclui  De Principiis e 
Contra Celso em sua bibliografia. O problema é que ela não diz de qual edição eles 
saíram. É duvidoso, também, que esses três tenham lido realmente Contra Celso, pois 
nenhum dá referência explícita a qual parte do livro a citação saiu, tendo ela sido 
encontrada  por  comparação.  Assim fica  difícil  considerá-los  fontes  confiáveis  e  o 
extrato que trazem ganha um cheiro forte de hoax. 

O  capítulo  XXXII  do  primeiro  livro  é  relativamente  curto.  Vale  a  pena  ler  todo  o 
raciocínio de Orígenes para afastar qualquer dúvida:

Voltemos  às  palavras  atribuídas  ao  judeu:  a  mãe  de  Jesus  foi  expulsa  pelo  
carpinteiro que a tinha pedido em casamento, por ser culpada de adultério e ter  
engravidado de um soldado chamado Pantera, e vejamos se os autores desta fábula 
de adultério da Virgem com Pantera e repudiada pelo carpinteiro não a forjaram 
cegamente  para  poderem  negar  a  conceição  milagrosa  pelo  Espírito  Santo. 
Efetivamente, por causa de seu caráter inteiramente miraculoso, eles poderiam ter 
falsificado a história de outra maneira, mesmo sem admitir involuntariamente, por 
assim, dizer, que Jesus não tinha nascido de matrimônio comum. Era muito natural  
que aqueles que não admitem o nascimento milagroso de Jesus forjassem alguma 
mentira. Mas fazer isso sem nenhuma base e mantendo que a Virgem não tinha 
concebido  Jesus  de  José  fazia  escancarar  a  mentira  a  toda  pessoa  capaz  de 
discernir e refutar ficções. Seria uma coisa razoável, com efeito: o homem que tanto 
fez pela salvação do gênero humano para que todos, gregos e bárbaros, enquanto 
dependesse dele, na espera do juízo de Deus, se abstivessem do vício e fizessem 
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tudo  para  agradar  ao  Criador  do  universo,  este  homem não  tivesse  nascimento 
miraculoso, mas o mais ilegítimo e vergonhoso de todos os nascimentos? Pergunto 
aos gregos e mais particularmente a Celso, o qual,  compartilhando ou não suas 
ideias,  cita  Platão:  aquele  que  faz  as  almas  descerem  aos  corpos  dos  seres 
humanos acaso levará ao nascimento mais vergonhoso do que qualquer outro, sem 
o  mesmo  o  introduzir  na  vida  humana  por  um  nascimento  legítimo,  o  ser  que 
arrostaria tantos perigos, instruiria tantos discípulos, afastaria para longe a onda de 
vício da massa humana? Não será mais de acordo com a razão que cada alma, 
introduzida num corpo por razões misteriosas – falo aqui nos termos da doutrina de 
Pitágoras, Platão e Empédocles, citados por Celso – seja assim introduzida por seu 
mérito e seu caráter anteriores? Portanto, é provável que esta alma, mais útil por  
sua incorporação à vida humana do que a de grande número de pessoas, para não 
parecer preconceituoso dizendo de todas, tenha tido necessidade de um corpo que, 
não só se distingue dos corpos humanos, mas também é superior a todos.

Orígenes, Contra Celso, I, XXXII, tradução de Orlando dos Reis

Ou seja, Orígenes pretendia refutar o ceticismo de Celso em relação ao nascimento 
miraculoso de Jesus, já estabelecido na proto-ortodoxia cristã. Para isso, ele se valeu 
da estratégia de usar paganismo contra paganismo: se, conforme próprias teses dos 
filósofos gregos, cada alma receberia um corpo de acordo com seu mérito, então um 
ser excepcional como Jesus também deveria ter sido dotado de um corpo especial. 
Assim, pela própria lógica pagã, a crença numa concepção virginal não seria absurda. 
Antes que alguém reclame que isso é inviável pela ciência, etc. e tal, devo alertar que 
eu – como bom agnóstico – também não acredito nessa história,  mas reconheço, 
diante dessa evidência, que Orígenes não só cria nisso como também saiu em defesa 
da concepção virginal. Era o que Orígenes professava, cabe a qualquer pesquisador 
respeitar esse fato, sob pena de defender não a verdade, mas algum viés moderno. 
Especialmente quando escolhem um fragmento a dedo e o mutilam.

Passemos, agora, para o livro VII, cap. XXXII

Tudo Sobre a 
Reencarnação, de 
Hans Stefan 
Santesson (cap. V, 
p.126)

Against Celsus, 
tradução inglesa de 
Ante-Nicene 
Fathers (Crombie & 
Cairns)

Contra Celsum, 
tradução inglesa de 
Henry Chadwick, p. 
420
 

Contra Celso – 
Orígenes, tradução 
de Orlando dos 
Reis – Paulus (p. 
567-8).

A alma, cuja 
natureza é imaterial 
e invisível, não 
existe em local 
material sem ter um 
corpo apropriado à 

Our teaching on the 
subject of the 
resurrection is not, 
as Celsus imagines, 
derived from 
anything that we 
have heard on the 
doctrine of 
metempsychosis; but 
we know that the 
soul, which is 

We do not talk about 
the resurrection, as 
Celsus imagines, 
because we have 
misunderstood the 
doctrine of  
reincarnation  , but   
because we know 
that when the soul, 
which in its own 
nature is incorporeal 

... não é, como 
acredita Celso,   por   
ter compreendido 
mal a doutrina da 
metensomatose que 
nós falamos de 
ressurreição  ; mas é   
porque sabemos que 
a alma, que por sua 
própria natureza é 
incorpórea e 
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natureza do lugar; 
conseqüentemente, 
deixa um corpo que 
lhe era necessário 
antes, mas que não 
é mais adequado ao 
seu status 
modificado e troca-o 
por outro.

immaterial and 
invisible in its nature, 
exists in no material 
place, without having 
a body suited to the 
nature of that place. 
Accordingly, it at one 
time puts off one 
body which was 
necessary before, 
but which is no 
longer adequate in 
its changed state, 
and it exchanges it 
for a second; and at 
another time it 
assumes another in 
addition to the 
former, which is 
needed as a better 
covering, suited to 
the purer ethereal 
regions of heaven.

and indivisible, is in 
any material place, it 
requires a body 
suited to the nature 
of that environment 
(209). In the first 
place, it bears this 
body after it has put 
off the former body 
which was 
necessary at first but 
which is now 
superfluous in its 
second stated. In the 
second place, it puts 
a body on top of that 
which it possessed 
formerly, because it 
needs a better 
garment for the 
purer, ethereal, and 
heavenly regions.

invisível, precisa, 
quando se encontra 
num lugar corporal 
qualquer, de um 
corpo apropriado por 
sua natureza neste 
lugar. Ela carrega 
este corpo depois de 
ter abandonado a 
veste, necessária 
antes, mas supérflua 
para um segundo 
estado, e a seguir, 
após tê-lo revestido 
por cima com aquela 
veste que tinha 
inicialmente, porque 
precisa de uma 
veste melhor para 
chegar às regiões 
mais puras, etéreas 
e celestes.

Compare bem o trecho da coluna de Ante-Nice Fathers que NÃO está sublinhado com 
aquele  fornecido  por  Santesson.  São  quase  uma  tradução  um  do  outro.  O  que 
Santesson não fez, nem alguns apologistas espíritas por aí (210) fizeram, foi mostrar 
o que vinha antes e depois.  Para ser  mais  preciso,  a completa explicação desse 
trecho se encontra logo em seguida:

Ao nascer para o mundo, ela abandonou a placenta que era útil à sua formação no 
seio de sua mãe enquanto nela se encontrava; revestiu por baixo o que era 
necessário a um ser que viveria na terra.

Além disso, como existe uma morada terrena da tenda, que é necessária de certa 
maneira  à  tenda,  as  Escrituras  declaram  que  a  morada  terrena  da  tenda  será 
destruída,  mas  que  a  tenda revestirá  “uma morada não feita  por  mão humana,  
eterna no céu” (cf.  II  Cor 5). E os homens de Deus dizem: “Este ser corruptível  
revestirá a incorruptibilidade”  (I  Cor 15:53),  que é diferente do que é corruptível,  
“este  ser  mortal  revestirá  a  imortalidade”,  que  é  diferente  do  que  é  imortal. 
Realmente, a mesma relação que tem a sabedoria com o que é sábio, a justiça com 
o  que  é  justo,  a  paz  com  o  que  é  pacífico,  existe  igualmente  entre  a 
incorruptibilidade e o que é incorruptível,  entre a imortalidade e o que é imortal. 
Repara,  pois  na  exortação que nos faz  a Escritura  ao dizer  que revestiremos a 
incorruptibilidade e a imortalidade; como vestes para aquele que delas se revestiu e 
que por elas é envolvido, elas não permitem que quem por elas é envolvido seja 
sujeito  à  corrupção  ou  à  morte.  Eis  o  que  tive  a  ousadia  de  dizer  porque  não 
compreendeu o que entendemos por ressurreição, e aproveitou a oportunidade para 
ridicularizar uma doutrina que não conhece.

Orígenes, Contra Celso, VII, XXXII, tradução de Orlando dos Reis



Parodiando  essa  última  frase,  outros  entenderam  o  Orígenes  queria  dizer,  mas 
tiveram a ousadia de pinçar um fragmento específico de seu discurso para obter um 
sentido  completamente  oposto  ao  da  explanação  completa.  Orígenes  menciona 
apenas duas transições: uma relacionada ao nascimento físico e uma segunda que 
corresponderia à ressurreição em corpo espiritual pregada por Paulo, a quem cita. 
Nada a ver com transições em sucessivas vidas terrenas. 

Passemos, agora, para o livro IV, cap. XVII

2 - Como os 
teólogos refutam..., 
de Mário Cavalcanti 
de Mello (p. 125)

Against Celsus, 
tradução inglesa de 
Ante-Nicene 
Fathers (Crombie & 
Cairns)

Contra Celsum, 
tradução inglesa de 
Henry Chadwick, p. 
195.
 

Contra Celso – 
Orígenes, tradução 
de Orlando dos 
Reis – Paulus (p. 
291-2).

Celso ignora 
completamente o 
objetivo de nossos 
escritos; a 
interpretação dada 
por ele é que os leva 
ao descrédito e não 
a sua verdadeira 
significação. Se ele 
houvesse refletido 
sobre o que é 
necessário a uma 
alma destinada à 
vida eterna, se ele 
houvesse pensado 
na natureza de sua 
essência e do seu 
princípio, não teria 
tornado ridícula a 
entrada do que é 
imortal em um corpo 
mortal, entrada que 
se efetua, não 
segundo o 
ensinamento 
platônico da 
metempsicose, mas 
segundo uma visão 
mais elevada deste 
fato. (211)

Celsus, then, is 
altogether ignorant 
of the purpose of our 
writings, and it is 
therefore upon his 
own acceptation of 
them that he casts 
discredit, and not 
upon their real 
meaning; whereas, if 
he had reflected on 
what is appropriate 
to a soul which is to 
enjoy an everlasting 
life, and on the 
opinion which we are 
to form of its 
essence and 
principles, he would 
not so have ridiculed 
the entrance of the 
immortal into a 
mortal body, which 
took place not 
according to the 
metempsychosis of 
Plato, but agreeably 
to another and 
higher view of things.

Celsus does not 
understand the 
meaning of our 
scriptures at all. On 
this account his 
criticism touches his 
own interpretation 
and not that of the 
Bible. If he had 
understood what is 
appropriate for a 
soul which will have 
everlasting life, and 
what is the right view 
of its essence and 
origin, he would not 
have ridiculed in this 
way the idea of an 
immortal person 
entering a mortal 
body; (our view here 
does not accept the 
Platonic doctrine of 
the transmigration of 
souls, but a different 
and more sublime 
view).

Celso, portanto, não 
viu de modo algum a 
intenção de nossas 
Escrituras; por isso 
ele investe contra a 
própria 
interpretação, e não 
contra a das 
Escrituras. Se 
tivesse 
compreendido o 
destino da alma na 
vida eterna futura, e 
o que sua essência 
e origem implicam, 
não teria criticado 
dessa forma a vida 
do ser imortal num 
corpo mortal, 
explicada não 
segundo a teoria 
platônica da 
metensomatose, 
mas numa 
perspectiva mais 
elevada. 

Não sei qual é o problema aqui. Todas as traduções dizem a mesma coisa, cada uma 
a sua maneira. O texto oferecido por Mário Cavalcanti é praticamente uma tradução 
da edição de  Ante-Nicene Fathers. Chadwick e Orlando dos Reis fizeram um texto 
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mais enxuto, e mesmo assim continuam passando a mesma informação. O que talvez 
chame a atenção de alguns seja a questão de um grupo de palavras em especial:  
metempsicose /  transmigração  das  almas  /  metensomatose.  Bem,  seriam  elas 
sinônimos ou não? 

A palavra utilizada por Orígenes é metensomatose (μετενσωμάτωσις), o que deixa a 
tradução de Orlando dos Reis a mais literal nesse ponto. Metensomatose significa 
“troca  de  corpos”  e  se  nessa  troca  estiverem incluídos  corpos  de  animais,  então 
haverá intercambialidade com os significados de “metempsicose” e “transmigração”. 
De fato, o próprio Orígenes assim pensava em Contra Celso:

Desta  forma,  quando  os  egípcios,  para  se  gabarem  de  sua  doutrina  sobre  os 
animais, alegam razões teológicas, transformaram-se em sábios. Mas se admitimos 
a lei e o legislador dos judeus, se referimos tudo ao Deus único, criador do universo, 
somos menos considerados  aos olhos  de  Celso  e  de  seus adeptos,  do  que  se 
rebaixarmos a divindade não apenas aos seres vivos racionais e mortais, mas ainda 
a seres privados de razão, o que transcende o mito da metensomatose referente à 
alma que cai da abóbada do céu e desce ao nível dos animais irracionais, não só 
domésticos mas também os mais ferozes.

Orígenes, Contra Celso, I, XX, tradução de Orlando dos Reis

Portanto,  conforme  a  própria  opinião  de  Orígenes,  seria  possível  equiparar 
“metensomatose”, “metempsicose” e “transmigração”, sendo que as outras traduções 
parafrasearam um pouco ao utilizar palavras mais correntes.

Por fim, vamos ao livro I, cap. III

2 - Como os 
teólogos refutam..., 
de Mário Cavalcanti 
de Mello (p. 153)

Against Celsus, 
tradução inglesa de 
Ante-Nicene 
Fathers (Crombie & 
Cairns)

Contra Celsum, 
tradução inglesa de 
Henry Chadwick, p. 
8.
 

Contra Celso – 
Orígenes, tradução 
de Orlando dos 
Reis – Paulus (p. 
43).

Se o nosso destino 
atual não era 
determinado pelas 
obras de nossas 
existências 
passadas, como 
poderia Deus ser 
justo permitindo que 
o primogênito 

After this, Celsus 
proceeding to speak 
of the Christians 
teaching and 
practising their 
favourite doctrines in 
secret, and saying 
that they do this to 
some purpose, 

After this he says 
that Christians 
performe their rites 
and teach their  
doctrine in secret,  
and they do this with  
good reason to 
scape the death 
penalty that hangs 

Em seguida diz ele: 
Às escondidas os 
cristãos praticam e 
ensinam o que lhes 
convém. Têm uma 
boa razão de assim 
agir: a pena de 
morte que paira 
sobre suas cabeças. 
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servisse ao mais 
jovem e fosse 
odiado, antes de 
haver cometido atos 
merecendo a 
servidão e o ódio?....

Só as vidas 
anteriores podem 
explicar a luta de 
Jacó e Esaú antes 
de seu nascimento, 
a eleição de 
Jeremias durante o 
tempo em que 
estava ainda no seio 
de sua mãe... e 
tantos outros fatos 
que atirarão o 
descrédito sobre a 
justiça divina, se não 
forem justificados 
por atos bons ou 
maus, cometidos ou 
praticados em 
existências 
passadas.

seeing they escape 
the penalty of death 
which is imminent, 
he compares their 
dangers with those 
which were 
encountered by such 
men as Socrates for 
the sake of 
philosophy; and here 
he might have 
mentioned 
Pythagoras as well, 
and other 
philosophers. But 
our answer to this is, 
that in the case of 
Socrates the 
Athenians 
immediately 
afterwards repented; 
and no feeling of 
bitterness remained 
in their minds 
regarding him, as 
also happened in the 
history of 
Pythagoras. The 
followers of the 
latter, indeed, for a 
considerable time 
established their 
schools in that part 
of Italy called Magna 
Græcia; but in the 
case of the 
Christians, the 
Roman Senate, and 
the princes of the 
time, and the 
soldiery, and the 
people, and the 
relatives of those 
who had become 
converts to the faith, 
made war upon their 
doctrine, and would 
have prevented (its 

over them. He 
compares the 
danger to the risks 
encountered by the 
sake of philosophy 
as by Socrates. He 
could also have 
added ‘as by 
Pythagoras and 
other philosophers’. I 
reply to this that in 
Socrates’ case the 
Athenians at once 
regretted what they 
had done, and 
cherished no 
grievance against 
him or against 
Pythagoras; at rate, 
the Pythagoreans 
have a long time 
established their 
schools in the part of 
Italy which has been 
called Magna 
Graecia. But in the 
case of Christians 
the Roman Senate, 
the contemporary 
emperors, the army, 
the people, and the 
relatives fought 
against the gospel 
and would have 
hindered it; and it 
would have been 
defeated by the 
combined force of so 
many unless he had 
overcome and risen 
above opposition by 
divine power, so that 
it has conquered the 
whole world as 
conspiring against it.

E compara esse 
risco aos riscos que 
um Sócrates corre 
pela filosofia. E 
poderia ter 
acrescentado: um 
Pitágoras e outros 
filósofos. Ao que 
podemos responder: 
no caso de Sócrates, 
os atenienses logo 
se arrependeram e 
não guardaram 
ressentimento contra 
ele, e tampouco 
(outros) com relação 
a Pitágoras: pelo 
menos os discípulos 
de Pitágoras 
fundaram durante 
muito tempo suas 
escolas na parte da 
Itália chamada 
Magna Grécia. Mas, 
no caso dos cristãos, 
o Senado romano, 
os imperadores 
contemporâneos, o 
exército, o povo, os 
parentes dos fiéis, 
em guerra contra o 
cristianismo, teriam 
barrado e vencido a 
este pela 
conspiração de 
tantas forças, se ele, 
pelo poder divino, 
não houvesse 
ultrapassado e 
superado a 
oposição, até vencer 
o mundo inteiro 
conjurado contra ele. 



progress), 
overcoming it by a 
confederacy of so 
powerful a nature, 
had it not, by the 
help of God, 
escaped the danger, 
and risen above it, 
so as (finally) to 
defeat the whole 
world in its 
conspiracy against it.

É... Pelo visto o trecho ofertado por Mário Cavalcanti de Mello nada tem a ver com o 
das  edições.  E  notem que o capítulo  III  do primeiro  livro  é  bem curto  e  foi  todo 
transcrito nelas. No texto grego não se consegue ler nada que lembre os nomes de 
Esaú (΄Ησαυ) ou Jacó (΄Ιακώβ), apenas Pitágoras (Πυθαγόρας) e Sócrates (Σωκράτης).

De onde, então, Mário Cavalcanti de Mello retirou esse texto? Algum outro lugar de 
Contra  Celso,  tendo  apenas  errado  a  referência?  O  portal  New  Advent possui  a 
mesma  edição de Contra Celso usada em  Ante-Nicene Fathers,  porém deixa que 
cada livro ocupe uma página inteira, facilitando uma busca digital. Assim, as ocasiões 
onde os nomes de Esaú e Jacó aparecem juntos são (livro, capítulo): IV,43; IV,46 e 
V,59.  Nenhuma  chega  perto  da  passagem  acima.  Então,  de  onde  esses  textos 
saíram?

Na verdade, a citação constante em “Como os Teólogos Refutam“ não passa de um 
pastiche de outra obra de Orígenes – De Principiis – nessa, sim, é possível encontrar 
alusões à preexistência. Provavelmente, fez-se uma mistura de passagens constantes 
nos livros II e III.

Assim,  portanto,  quando  as  escrituras  são  cuidadosamente  examinadas  no  que 
dizem respeito a Jacó e Esaú, convém dizer que não se considera injustiça da parte 
de Deus que, antes de terem nascido ou feito qualquer coisa nesta vida, “o mais 
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velho sirva ao mais novo”; e também não se considera ser injustiça que, mesmo no 
útero, Jacó suplantou seu irmão, se intuirmos que ele foi merecidamente amado por 
Deus, conforme os méritos de sua vida anterior, de modo a merecer ser preferido a 
seu irmão; assim também é com relação às criaturas celestiais, se repararmos que a 
diversidade  não  era  a  condição  inicial  da  criatura,  mas  que,  devido  a  causas 
ocorridas anteriormente, um encargo diferente está destinado pelo Criador a cada 
uma em proporção ao grau de seu mérito, na verdade, foi por esse motivo que cada 
uma, considerando ter sido criado por Deus um entendimento ou espírito racional, 
ganhou para si mesma, conforme os movimentos de sua mente e sentimentos de 
sua alma, um maior ou menor quinhão de mérito e se tornou ou um objeto de amor a 
Deus  ou  de  aversão  a  Ele;  ao  passo  que,  contudo,  algumas  delas  que  são 
possuidoras  de  maior  mérito  recebem  a  ordem  de  sofrer  com  outras  para  o 
agraciamento da condição do mundo e o alívio dos deveres das criaturas de nível  
mais baixo,  a fim de que por  esse meio elas próprias possam ser partícipes no 
esforço do Criador, conforme as palavras do apóstolo: “Pois a criação está sujeita à  
vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou a mesma na  
esperança” (Rm 8:20-1).

De Principiis, livro II, cap. IX.

Penso eu que isso deva ser indagado a seguir, ou seja, quais as razões por que 
uma alma humana é regida em uma ocasião por bons (espíritos) e em outra por 
maus: os motivos de que eu suspeito devem ser anteriores ao nascimento físico do 
indivíduo, como João (Batista) mostrou ao pular e exultar no ventre de sua mãe, 
quando a voz da saudação de Maria alcançou os ouvidos de sua mãe Isabel;  e 
como  o  profeta  Jeremias  declara  que  era  conhecido  por  Deus  antes  que  se 
formasse  no ventre  de  sua mãe,  e  foi  santificado  antes  que nascesse,  e  ainda 
menino recebeu a graça da profecia.

De Principiis, livro III, cap. III

Note  que  a  expressão  “causas/motivos  anteriores”  de  sua  “vida  anterior”  foi 
transformada em “existências passadas”, no plural, talvez para aproximar o discurso 
de Orígenes com a reencarnação à moda espiritualista.  De qualquer forma, Mário 
Cavalcanti  de Mello dá provas de não ter lido  Contra Celso,  nem  De Principiis.  É 
provável que apenas repasse o que leu em outros espiritualistas.

***

O mais estranho desses extratos usados por espiritualistas para provar que Orígenes 
era crente em seu sistema de reencarnação,  é que todos se baseiam em  Contra 
Celso. Nessa obra Orígenes assume o papel de apologista, de um campeão da proto-
ortodoxia contra as investidas do pagão Celso. Não é de estranhar que ele defenda 
pontos  para  os  quais  muitos  espiritualistas  torceriam  o  nariz,  como  a  concepção 
imaculada, a ressurreição à moda paulina e o combate à transmigração das almas. O 
mais lógico seria procurar em De Principiis, onde ele pesquisa temas ainda em aberto, 
como a preexistência,  mundos sucessivos,  etc.  Assim,  ao se valerem de suspeita 
manipulação  de  trechos  escolhidos  a  dedo  de  uma  obra  que  nem  de  longe  foi 
polêmica como  De Principiis, os espiritualistas dão tiros em seus pés que afetam a 
própria credibilidade de seus autores como fontes idôneas de pesquisa. 



15 - Mas não resolve a questão ficar “detonando” tudo o que os outros falam, 
na suposição de que estão mentindo, deixe isso para o Pe. Quevedo e Cia.

Concordo. Só acho estranho que o mesmo cuidado não tenha sido tomado com a 
edição  de  Contra  Celso da  editora  Paulus,  acusada  prematuramente  de  ser 
enviesada. Não que eu esteja mandando um “tu também!”, mas apenas assinalando 
uma incongruência na postura dos espiritualistas. Note, também, que quando falo dos 
erros desse ou daquele autor,  não digo que ele agiu mal intencionado, muito pelo 
contrário: ele apenas mostrou excessiva fé em algum outro autor de má-fé. Descobrir 
o início da cadeia de equívocos é o X da questão.

16 - John Dominic Crossan, professor universitário de Estudos Bíblicos, em 
seu livro  O Jesus Histórico,  desenvolve alguns critérios para autenticar os 
dados de pesquisa, para que o leitor fique plenamente seguro da informação 
recebida. Diz ele a certa altura:

O elemento final  desta tríade é a classificação da singularidade. 
Esse  processo  consiste  em  se  evitar  trabalhar  com  qualquer 
unidade encontrada em apenas um testemunho, mesmo que seja 
dentro do primeiro estrato. A minha intenção é fazer com que isso 
funcione  como  uma  proteção  e  uma  garantia.  Um  material 
encontrado em pelo menos duas fontes independentes do primeiro 
estrato  não  pode  ter  sido  inventado  por  nenhuma  delas. 
(CROSSAN, 1994, p. 32).

Usando esse critério a seguinte citação feita por John van Auken:

Cada  alma...  vem  para  este  mundo  fortificada  pelas  vitórias  ou 
enfraquecida pelas derrotas de sua vida anterior. Seu lugar neste 
mundo,  como  um  vaso  destinado  à  honra  ou  à  desonra,  é 
determinado por seus prévios méritos ou deméritos. Seu trabalho 
neste mundo determina seu lugar no mundo que se seguirá a este. 
Orígenes, De Principiis (185-254 d.C.) (AUKEN, Reencarnação, 2ª 
ed., Record, 1997, p. 153). (grifo do original).

É genuína, visto que Russel, Santesson, Bizemont e Pompas também citam 
esse trecho de Orígenes.

Ainda no ensino básico, aprendi que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 
igual a 180º. Bem, pelo menos assim eu pensava, até que um de meus primos, mais 
velho e bem mais experiente em matemática, resolveu me pregar uma peça: deu-me 
uma esfera  de isopor  um pouco menor  que uma bola  de futebol  e pediu  que eu 
desenhasse um triângulo cuja base estivesse sobre o “equador” da esfera e o outro 
vértice num dos polos. O ângulo desse vértice deveria ser de um quarto de volta e os 
segmentos  que  o  uniriam  à  base  seriam  dois  “meridianos”.  Feito  o  trabalho,  me 
perguntou  quanto  dava  a  soma  dos  ângulos  internos.  Eu,  em  minha  inocência, 



respondi prontamente “180º”. Ante minha surpresa com o movimento negativo que ele 
fez com a cabeça, fui recendo as seguintes instruções:

- Quanto mede o ângulo do vértice do polo?

- Bem ...360 por 4 dá 90º.

- Ótimo, agora de diga com que ângulo um meridiano corta o equador?

- Já que são perpendiculares, 90º.

- Agora diga o total!

- 270º ( 3 x 90º) - ainda espantado.

Essa foi minha apresentação a uma geometria “não-euclidiana”. Até aí achava que 
tudo que o professor falara em aula era a representação fiel das figuras de nosso 
mundo, mas aquilo só era válido caso os axiomas e postulados usados por Euclides 
para deduzir toda a sua geometria permanecessem válidos (212). O quinto postulado 
(o das paralelas)  não é válido numa superfície  esférica,  pois nela inexistem retas 
paralelas (213). Tudo deveria ser deduzido de novo e um teorema encontrado garante 
que, sobre uma esfera, os ângulos internos de um triângulo sempre somam mais que 
180º (214).

Generalizando, qualquer teorema só é válido dentro do conjunto de premissas que 
permitiram sua dedução. E o que isso tem a ver com o princípio adotado por Crossan, 
enunciado acima? Simples, ele também impõe condições para que seja válido: [1] as 
duas fontes sejam do primeiro estrato e [2] sejam independentes. E aí, leitor, autores 
modernos não são fontes do primeiro estrato e nem são independentes. Caso tragam 
material em comum, ou o obtiveram da mesma fonte de primeiro estrato, ou de uma 
mais tardia, com maior risco ter inventado ou distorcido algo. 

Então, pergunto se Auken, Russel,  Santesson, Bizemont e Pompas são realmente 
independentes? Vejamos como cada um cita essa suposta passagem de De Principiis  
(todas as reticências estão nos originais):

(John van Auken, Reencarnação, Record, 2ª ed., apêndice, p. 152-3)
Cada alma... vem para este mundo fortificada pelas vitórias ou enfraquecida pelas 
derrotas de sua vida anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso destinado à 
honra ou à desonra, é determinado por seus prévios méritos ou deméritos. Seu 
trabalho neste mundo determina seu lugar no mundo que se seguirá a este.

(H. S. Santesson, Tudo sobre Reencarnação, Record, cap. V, p. 125)
Cada alma... vem para este mundo fortificada pelas vitórias ou enfraquecida pelas 
derrotas de sua vida anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso destinado à 
honra ou à desonra, é determinado por seus prévios méritos ou deméritos. Seu 
trabalho neste mundo determina seu lugar no mundo que se seguirá a este.

(Manuela Pompas, Reencarnação, Maltese, 1991, cap. II, p. 66)
A alma não tem princípio nem fim. Cada alma entra neste mundo fortificada pelas 



vitórias ou então enfraquecidas pelos defeitos de sua vida anterior. Seu lugar neste 
mundo, quase como uma moradia destinada à honra ou à desonra, é determinado 
pelos méritos precedentes. Sua obra neste mundo determina o lugar que terá no 
mundo seguinte…

(Dorthée K. Bizemont, Astrologia Cármica, Nova Fronteira, 1990, cap. I, p. 29)
Toda alma, […] vem a este mundo reforçada pelas vitórias ou enfraquecida pelas 
derrotas de suas vidas anteriores. 

(E. W. Russel, Reencarnação – O Mistério do Homem, Artenova, 1972, p. 128)
Cada alma... vem a este mundo fortificada pelas fraquezas ou vitórias da vida 
anterior. Seu lugar neste mundo, como um vaso escolhido para honrar ou desonrar, é 
determinado pelos seus méritos ou deméritos. Seu trabalho neste mundo determina a 
sua vida num mundo futuro.

Agora, de dois autores ainda não-traduzidos:

(Noel Langley, Edgar Cayce on Reincarnation, Paperback Library, cap. IX, p. 165)
Every soul … come into this world strengthened by the victories or weakened by the 
defeats of their previous life. Its place in this world as a vessel appointed to honor or 
dishonor, is determined by its previous merits or demerits. Its work in this world 
determines its place in the world which is to follow this.
(Joseph Head & S.L. Cranston, Reincarnation – An East-West Anthology, Julian Press 
Inc, 1961, parte. I, p. 36)
The soul has neither beginning nor end … Every soul … come into this world 
strengthened by the victories or weakened by the defeats of their previous life. Its 
place in this world as a vessel appointed to honor or dishonor is determined by its 
previous merits or demerits. Its work in this world determines its place in the world 
which is to follow this.

A tarefa é um tanto ingrata, já que ninguém dá as coordenadas para encontrar tal  
citação.  E  justamente  o  fato  de todos  cometerem o mesmo desleixo  sugere uma 
dependência comum. Tateando o rastro deixado, o principal candidato para origem da 
citação misteriosa é a obra de Joseph Head e S.L. Cranston. Manuela Pompas possui 
uma tradução italiana desse livro em sua bibliografia, Santesson, embora não possua 
bibliografia,  assume na introdução de seu livro que “impõe-se manifestar  a minha  
dívida para com Joseph Head e S.  L.  Cranston,  de cuja  extraordinária  antologia,  
REINCARNATION,  vali-me  com  frequência  e  quase  impudentemente”.  Langley  é 
outro autor que não tem bibliografia, mas cita ao longo do texto alguns autores que 
usou. No último capítulo,  ele recomenda a obra de Head e Cranston como leitura 
complementar (“recommended parallel reading”) e, no apêndice, revela-a como fonte 
para os “quinze anátemas contra Orígenes”. Ela deve ter sido a fonte para as diversas 
citações (ou “distorções da”) patrística encontradas no capítulo IX. Russel se liga a 
Head  e  Cranston  justamente  através  do  estudo  de  Langley.  Auken  não  dá  uma 
relação explícita com Langley, mas demonstra, assim como ele, depender muito de 
Edgar Cayce e de autores relacionados à fundação criada por ele (Association for  



Research and Enlightenment - ARE). Todas as citações patrísticas (e também a de 
Platão) que aparecem no apêndice de seu livro também se encontram no capítulo IX 
de Langley, um sinal que beberam água da mesma fonte. Por fim, resta Bizemont que, 
embora traga Orígenes em sua bibliografia, não dá pista alguma sobre quais edições 
usou para De Principiis e Contra Celso. Ao que tudo indica, também citou de “segunda 
mão” e, por sinal, é a única que encurta a citação, além de usar uma expressão no 
plural: “vidas anteriores”. 

Cientes que não existe a alegada independência entre os autores, resta saber se a 
citação é real ou não, mas, quanto a isso, Head e Cranston em nada ajudam ao não 
oferecer nenhuma referência precisa. Também não foi possível encontrar nenhum 
paralelo exato com a edição de Ante-Nice Fathers, sendo possível que a citação, na 
verdade, se trate de um resumo das ideias contidas no final do capítulo IX do segundo 
livro de De Principiis.

Então, como não há dúvida de que no dia do julgamento o bom será separado do 
mal, e o justo do injusto, e todos pela sentença de Deus serão distribuídos conforme 
seus méritos por entre os lugares de que são merecedores, logo sou da opinião de 
que  alguma  situação  tal  foi  anteriormente  o  caso,  como,  desejando  Deus, 
mostraremos no que se segue. Pois se deve crer que Deus faz e ordena todas as  
coisas e todas as vezes conforme Seu julgamento. Pois as palavras que o apóstolo 
usa quando diz: “Numa grande casa não há somente vasos de ouro e prata, mas  
também de madeira e de barro, e alguns para honra e alguns para a desonra ” (2 Tm 
2:20), e as que acrescenta ao dizer: “se um homem purgar a si mesmo, será um 
vaso para honra, santificado e útil para o uso do Mestre em todo bom trabalho ” (2 
Tm 2:21), indubitavelmente assinalam isto: que aquele que se purgar quando estiver 
nesta vida será preparado para todo bom trabalho na que está por vir;  enquanto 
aquele que não se purgar será, conforme seu total de impureza, um vaso para a 
desonra,  i.e.,  indigno.  Portanto  é  possível  entender  que  houvera  anteriormente 
vasos racionais, sejam purgados ou não, i.e., que purgaram a si mesmos ou não, e 
que consequentemente cada vaso, conforme a medida de sua pureza ou impureza, 
recebeu  um  lugar,  ou  região,  ou  condição  pelo  nascimento,  ou  um  ofício  para 
cumprir,  neste  mundo.  Provendo  Deus  por  todos  esses,  até  o  mais  humilde,  e, 
distinguindo por Sua sabedoria, organiza todas as coisas por meio do controle de 
Seu  julgamento,  conforme  a  mais  imparcial  retribuição,  até  que  cada  um  seja 
auxiliado ou amparado em conformidade com seus méritos. No qual, certamente, 
todo  o  princípio  da  equidade  é  apresentado,  enquanto  a  desigualdade  das 
circunstâncias preserva a justiça de uma distribuição conforme o mérito. Porém as 
razões dos méritos em cada caso individual são apenas identificadas de maneira 
real e clara pelo próprio Deus, junto com Seu Verbo unigênito, e Sua Sabedoria, e  
seu Espírito Santo.

De Principiis, II, cap. IX

Quanto ao conteúdo dela em si,  apenas a citação  mutilada menor de Bizemont é 
neutra, podendo servir tanto para a reencarnação nos moldes espiritualistas quanto 
para  o  modelo  entre  eras.  Quando  é  adicionado  o  complemento  das  demais,  a 
balança pende para o último modelo. 

Contudo, há quem rejeite essa conclusão baseada numa noção equivocada do que 
seria esse “mundo que se seguirá a este”  na teologia de  De Principiis.  Vamos ao 
próximo questionamento.



17  -  Mas  argumentam alhures  que  a  forma que  Orígenes  acreditava  na 
reencarnação é diferente da que nós, os espíritas, acreditamos. É melhor ver 
o  que  foi  dito  sobre  isso  no  Livro  dos  Espíritos,  de  Allan  Kardec,  mais 
especificamente as questões de 172 a 188, onde é discutida a reencarnação 
de espíritos em outros mundos.

Esse é um caso em que “focinho de porco é tomada”, ou, em linguajar mais formal, 
afirma-se que uma coisa é bem similar a outra graças a algumas semelhanças e se 
descarta qualquer grande diferença que possa surgir. Para começo de conversa, o 
espiritismo tem um modelo de dinâmica do universo essencialmente linear: há uma 
única grande era, com um processo de criação contínuo, infinito e uma evolução das 
criaturas sempre para frente. Todos os corpos celestes do universo seriam habitados 
por seres mais ou menos materiais, conforme sua evolução, e novos mundos seriam 
criados para abrigar novos espíritos. Tudo aponta para um sentido só, partindo de um 
princípio imemoriável a término nenhum. 

No que vemos em  De Principiis,  o universo teria  uma organização bem diferente. 
Estrelas e planetas não seriam outras “moradas na casa do Pai”,  mas seres que 
também sofreram um grau de queda de seu estado primordial. Mais que os anjos,  
menos que os humanos.  De mundo habitado por  humanos,  apenas este existiria, 
assim como um firmamento para as estrelas e uma região celeste para os anjos e 
outra infernal para os demônios. A criação é finita e está alojada num universo cuja 
dinâmica é  cíclica:  cada era  possui  uma ressurreição e  um julgamento final,  cujo 
resultado  determinará  o  arranjo  dos  seres  na  próxima  era.  Embora  haja  uma 
tendência para o retorno à beatitude original,  quedas ocasionais podem ocorrer;  e 
mesmo após uma restauração final de todos os seres, novas quedas ocorreriam cedo 
ou tarde. 

E agora, já que o curso da discussão anterior mostrou que os diversos movimentos 
dos seres racionais e suas opiniões variáveis deram origem à diversidade que existe 
no mundo, devemos ver se não é apropriado que o mundo tenha um término como 
seu início. Pois se não há dúvida que se fim deve ser visto cercado de diversidade e 
variedade;  tal  variedade,  sendo  descoberta  presente  no  termino  do  mundo,  irá 
novamente fornecer fundamento e conjuntura para as diversidades do outro mundo 
que está para suceder o atual.

De Principiis, II, cap. I

Em suma, os espíritas advogam a existência de diversos mundos paralelos em um 
universo  linear,  ao  passo  que  Orígenes  propunha  mundos  sequenciais  para  um 
universo  cíclico.  Não  faltou  conhecimento  de  espiritismo  ao  opositor,  já  de 
origenismo...



18 – O que importa é que, em cada caso, todos os seres sempre teriam uma 
nova oportunidade para se redimir. 

Se o importante é ninguém se perder, então qualquer teologia universalista serve! O 
que  Orígenes  também  tinha  de  enfrentar  era  o  desafio  imposto  por  gnósticos  e 
marcionitas quanto à unicidade do Deus do Antigo e do Novo Testamento,  o que 
implicaria na elaboração de uma solução para o Problema do Mal que não apelasse 
para nenhum argumento desses grupos.  O resultado foi  um sistema de uma vida 
única dentro de cada era e, portanto, compatível com as leituras proto-ortodoxas da 
Bíblia (que abarcaria apenas uma era) e oposta às que os gnósticos faziam. Não é à 
toa que vemos Orígenes combater a ideia de múltiplas existências numa mesma era 
em  outras  obras,  como  Contra  Celso,  e  os  Comentários  sobre  Mateus  e  João. 
Olhando por esse ângulo, Orígenes era mais ortodoxo do que muitos espiritualistas 
admitiriam. 

Pois se, por hipótese, na constituição das coisas que existem desde o começo até o 
fim do mundo,  a  mesma alma pode estar  duas vezes no corpo,  por  que causa 
deveria estar nele? Pois se por causa do pecado ela deva estar duas vezes no 
corpo,  por  que  não  deveria  estar  três  vezes  e  repetidamente  neles,  já  que  as 
punições com relação a esta vida e aos pecados cometidos nela serão pagos a ela 
apenas  pelo  método  da  transmigração?  Mas  se  isso  for  admitido  como  uma 
consequência,  talvez  nunca  haja  uma  época  quando  uma  alma  não  deva  mais 
transmigrar: pois sempre por causa de seus pecados anteriores ela irá residir no 
corpo; e então não haverá lugar para a corrupção do mundo, em que “céu e terra 
passarão”  (Mt  24:35).  E  se  admitirmos,  nessa  hipótese,  que  uma  que  seja 
absolutamente sem pecado não venha ao corpo pelo nascimento, depois de qual 
intervalo de tempo se deve supor que uma alma se encontre absolutamente pura e 
sem precisar de transmigração? Mas, apesar disso, também se uma alma sempre 
estiver sendo removida do número definido de almas e não mais retornar ao corpo, 
alguma ocasião após um número infinito  de eras,  de certo  modo,  o  nascimento 
cessará; sendo o mundo sendo reduzido a uma ou duas pessoas ou algumas mais, 
após  cujo  aperfeiçoamento  o  mundo  perecerá,  tendo  o  fornecimento  de  almas 
vindas para o corpo minguado. Mas isso não é conforme a Escritura, já que ela dá 
conhecimento de uma multidão de pecadores na época da destruição do mundo.

Comentário sobre o Evangelho de João, XIII, cap. I

Com uma criação finita e um tempo indefinido para o mundo, Orígenes não concebia 
uma forma conciliar a transmigração com a escatologia cristã (215). Imaginar múltiplas 
eras contornar essa dificuldade. E, com vários mundos sucessivos, a conformação 
deles  poderia  se  ajustar  a  cada  nova  criação,  à  medida  que  a  apocatástase  se 
aproximasse, o que era inviável num modelo linear para o cosmo. 

19 – Os textos em que Orígenes condena explicitamente a reencarnação são 
os mais tardios de sua obra, quando ele já estava idoso e, cansado das 
polêmicas que lhe perturbaram a carreira, queria despistar inimigos. 

Há  quem  defenda  que  se  deva  sempre  atentar  para  a  evolução  das  ideias  de 



determinado  autor.  Em  geral,  suas  obras  mais  tardias  refletiriam  uma  mente  já 
amadurecida e de melhor entendimento após várias discussões. Um exemplo dentro 
do próprio  espiritismo seria  a  adoção que Kardec fez  de ideias do evolucionismo 
biológico (Gêneses, cap. X), coisa que negava veementemente no Livro dos Espíritos 
(cap. I). Óbvio que isso é um problema quando sua última opinião desagrada mais 
que as anteriores. Nesse caso, podem surgir desculpas como perseguição (no caso 
de Orígenes),  debilidade senil,  etc.,  o  que pode até ser  verdade,  dependendo da 
sustentação em fatos. 

No caso de Orígenes, o argumento acima foi utilizado por Elizabeth Clare Prophet em 
Reencarnação – O Elo Perdido do Cristianismo, Nova Era, cap. XVI, p. 177, a fim de 
descartar a seguinte passagem Comentário Sobre Mateus:

Neste ponto [a  identificação de João Batista  com Elias],  não me parece que se 
falava da alma de Elias, com receio eu de cair na doutrina da transmigração, que é 
estranha à Igreja de Deus, não sendo ensinada pelos apóstolos, nem encontrada 
nas escrituras.

Comentário sobre Mateus, Livro XI, cap VII

Sua alegação, porém, esbarra no uso que faz uma anterior de Orígenes, que é citada 
na  nota  de  número  15,  também do  capítulo  XVI  de  Reencarnação,  como  sendo 
favorável à reencarnação:

(...)Orígenes pode ter  tido  algo  a  acrescentar  sobre  a questão de se  os  judeus 
acreditavam ou não em reencarnação. Em seu comentário sobre as passagens de 
João/Elias em seu Comentário sobre João, ele afirma que a pergunta a João: “És tu 
Elias?”  que  eles  acreditavam  na  metensomatose  [transmigração],  como  uma 
doutrina  herdada  de  seus  ancestrais  e  que,  por  isso,  não  se  chocava  com  o 
ensinamento secreto de seus mestres. Ele afirma também que uma tradição judaica 
diz que Finéias, filho de Eleazar, “foi Elias”. Talvez Orígenes tenha tido acesso a 
ensinamentos secretos judaicos além dos evangelhos. O Comentário de João 6.7, 
citado por Jean Daniélou em “Gospel Message and Hellenistic Cuture” (A Mensagem 
do Evangelho e a Cultura Helenica), trad. John Austin Baker, vol. 2 de “A History of 
Early  Christian  Doctrine  before  the  Coucil  of  Nicaea”  (A História  da  Doutrina  do 
Cristianismo Primitivo antes do Concílio de Nicéia) (Londres: Darton, Longman and 
Todd, 1973), pp. 493-494.

Esquisito!  O  extrato  de  Comentário  de  João  que  usei  logo  acima  é 
antirreencarnacionista. Então, vejamos o que diz o capítulo VII do sexto livro dessa 
obra:

Nosso primeiro erudito, cuja visão da transcorporação vimos ser baseada em nossa 
passagem, pode prosseguir com um exame mais detalhado do texto e argumentar 
contra seu antagonista que se João foi  o filho de um homem como o sacerdote 
Zacarias e se nasceu quando seu pais já eram ambos idosos, contrariando todas as 
expectativas  humanas,  não  é  provável  que  tanto  judeus  em  Jerusalém  o 
desconhecessem, ou os sacerdotes e levitas por eles enviados não estariam a par 
dos fatos de seu nascimento. Não declara Lucas que “o temor veio sobre todos os  
que viviam por perto” (Lc 1:65), - claramente por perto de Zacarias e Isabel – e que 
“todas essas coisas foram divulgadas por toda terra montanhosa da Judeia”? E se o 
nascimento de João a partir de Zacarias foi matéria de comum conhecimento e os 
judeus de Jerusalém já enviaram sacerdotes e levitas para perguntar, “És tu Elias?” 



então está claro em dizer que eles consideravam a doutrina da transcorporação com 
verdadeira e que ela era uma doutrina corrente de seu país, e não estranha aos 
seus ensinos secretos. João, portanto, diz,  “Eu não sou Elias”,  porque não sabe 
sobre sua vida prévia. Estes pensadores, assim, cogitam uma opinião que não deve 
de forma alguma ser desprezada. Nosso membro da Igreja, contudo, pode replicar à 
alegação e perguntar se é digno de um profeta, que é iluminado pelo Espírito Santo, 
que foi previsto por Isaías, e cujo nascimento por pressagiado antes que sucedesse 
por tão grande anjo, que recebeu da plenitude de Cristo, que partilha de tal graça,  
que  sabe  que  a  verdade  vem  por  meio  de  Jesus  Cristo  e  ensinou  coisas  tão 
profundas a respeito de Deus e do unigênito, que está no seio do Pai, é digno de tal  
individuo mentir ou mesmo hesitar, em razão da ignorância do que era. Pois com 
relação ao que estava obscuro, ele deveria ter se abstido de confessar, e não ter 
nem  afirmado,  nem  negado  a  proposição  que  foi  posta.  Se  a  doutrina  [da 
transcorporação] fosse largamente corrente, não deveria João ter hesitado em se 
pronunciar sobre isto, com receio de sua alma ter realmente estado em Elias? E aqui 
nosso fiel apelará para a história e dirá a seus antagonistas para perguntarem aos 
mestres  nas  doutrinas  secretas  dos  hebreus  se  eles  na  verdade  sustentam  tal 
crença.  Como parece que eles não sustentam, então o argumento baseado nesta 
suposição se mostra muito desprovido de fundamento. [grifo meu]

Trecho em que Prophet se baseou

Parte omitida por ela.

Senhores, está claro que, quando Orígenes fala de um ensino “secreto dos hebreus”, 
ele o coloca na boca de filósofos antagonistas. Depois ele diz com todas as letras que, 
àquela altura, a transmigração ainda não entrara no judaísmo místico. Quanto ao caso 
de Fineias, Orígenes fala ao fim do capítulo:

Eu não sei como os hebreus começaram a falar que Fineias, filho de Eleazar, que 
admitidamente prolongou sua vida ao tempo de muitos dos juízes, como lemos no 
Livro de Juízes (Jz 20:28), para dizer o que agora menciono. Dizem que ele foi Elias 
porque Deus  lhe  prometera  imortalidade,  devido  à  aliança  concedida a  ele  (Nm 
25:12-13) (...) .

Aqui fica claro que não se tratava de reencarnação, mas de uma imortalidade. Os 
judeus teriam confundido o “sacerdócio eterno” de Fineias e sua descendência com 
uma espécie de imortalidade para o próprio. Por todo o exposto acima, fica patente 
que Prophet não leu nada do texto original  de Orígenes e, além disso, ou pinçou 
textos de suas fontes ou confiou demais nelas. Só falta alguns passarem a considerar 
Comentário sobre João  como “muito tardia”,  já que, agora, ela demonstra não ser 
mais útil para eles.

20  –  Você  deveria  se  basear  na  opinião  de  autores  que  sejam lúcidos, 
imparciais e abalizados, que fujam das opiniões dadas por dogmáticos que, 
presos a uma verdade que lhes foi imposta, não percebem que a verdade 
poderia ser bem outra daquilo que pretendem impor.



Não esquecerei o episódio em que J.R. Chaves irrompeu contra este portal e bradou 
que Procópio era “um dos maiores historiadores da história”, cujas obras indicavam 
que “conhecia bem Justiniano”, para logo em seguida, numa espécie de errata, lançar 
a suspeita de ele não relatar a morte das 500 prostitutas “por ser amigo do casal”. 
Depois de presenciar essa mudança de 180º na apreciação de Procópio, cheguei à 
conclusão do que seria, caro leitor, um autor lúcido, imparcial e abalizado: é um cuja 
opinião  se  encaixe  como  uma  luva  na  sua.  Por  mais  fracos  que  sejam  seus 
argumentos, eles lhe parecerão o suprassumo da pesquisa. Todos têm alguma tese a 
defender  e  se  alguém aparenta  não  tomar  partido  de  ninguém,  então  o  que  ele 
defende é transparente para ti, de modo que você olha uma parcialidade bem na sua 
frente,  mas  não  enxerga.  Talvez  um sujeito  realmente  imparcial  seja  aquele  que 
consiga desagradar a todos, claro que excluindo os que fazem isso por birra. 

Daí alguém pode cogitar se, já que cada lado tem seus campeões, então qualquer 
afirmação é válida. Dá para separar fontes sólidas de enganações? Bem, posso dizer 
que não se compara autores, mas os argumentos que eles usam. Se um grupo de 
autores,  ao  fazer  pesquisa  historiográfica,  é  incapaz  de  citar  de  fazer  qualquer 
referência precisa a um cronista de época; ou, nas vezes que cita, distorce textos 
contra a reencarnação para que pareçam o contrário - quando não inventa, edita ou 
condensa as palavras que lhe convém -, então fica difícil levar essa gente a sério. O 
pior  é  a  possibilidade  de  apologistas  de  aferrarem  a  qualquer  fiapo  de  pretensa 
incerteza  para  não  abrir  mão  de  sua  bibliografia  dúbia,  em vez  de  arregaçar  as 
mangas e realizar uma pesquisa decente. 

21 – Mas é difícil saber o que realmente aconteceu, pois a história sempre é 
contada pelos vencedores!

Engano seu!  Na crise  origenista  do  século  VI,  temos ao  menos o  relato  de  dois 
perdedores: Liberato de Cartago e Facundo de Hermiano: bispos latinos que ficaram 
p* da vida com as maquinações origenistas que desencadearam a questão dos Três 
Capítulos. Pois é, a Igreja Latina também foi uma perdedora em 553 e não ficou nem 
um pouco de mãos dadas com o origenismo. Se isso não te satisfaz, pelo menos 
mostra que o origenismo estava longe de ter a aceitação que você imagina. Ainda 
mais no ocidente.

22 – O fato é que a reencarnação no cristianismo começou a ser perseguida 
por Justiniano a partir de 543...

O fato é que, em sua infância, o cristianismo era uma religião apocalíptica, não dando 
muito tempo para qualquer um reencarnar. O fato é que quando o clamor pelo fim de 
nossa  era  diminuiu,  os  Pais  da  Igreja  continuaram  a  combater  a  reencarnação. 
Orígenes entre eles. O fato é que Orígenes nunca foi consenso e já não era bem 
aceito ao final do século IV. O fato é que a segunda crise origenista foi um problema 
local levado ao arbítrio do imperador e seu alcance nem de longe se compara ao da 
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questão dos Três Capítulos, de quem foi contemporânea. O fato é que Teodora não 
teve nada a ver com esse caso. O fato é que o II Concílio de Constantinopla de forma 
alguma representou uma mudança de rumos na religiosidade da orla do Mediterrâneo, 
como fora a conversão de Constantino ou viria a ser a expansão do Islã. O fato é que 
tudo não passou de um mito histórico criado por espíritas/espiritualistas.

23  –  Até  parece  que isso  invalidaria  um dos  princípios  do  espiritismo:  a 
reencarnação!

Realmente, a avaliação da reencarnação como fato não pode ser afetada pelo que se 
pensou sobre ela no passado, mas o aspecto histórico dessa crença, esse sim, será 
prejudicadíssimo. É muito estranho ter visto pessoas que defenderam arduamente sua 
visão  mítica  do  cristianismo  primevo  terminar  sua  apologia  lançando  algo  desse 
quilate. Parece que, de uma hora para outra, passaram a desconsiderar todo o valor  
simbólico que haveria caso sua visão fantasiosa da história fosse verdade, lembrando 
um pouco a fábula "A Raposa e as Uvas".

É preciso lembrar que o espiritualismo nasceu em meio a uma cultura há séculos 
habituada com a ideia da “vida única”. Era mais que esperada uma reação acusando 
o espiritualismo (ou, mais especificamente, suas vertentes reencarnacionistas) de ser 
uma doutrina alienígena ao cristianismo. O contra-ataque se deu com estratégia de 
transformar acusador em réu, passando ele a ser a fraude histórica e o espiritualismo, 
a  verdadeira  reedição  do  cristianismo  em  seu  estado  mais  puro.  Kardec  já 
reinterpretava  versículos  bíblicos  adotando  um  viés  pró  reencarnação  em  O 
Evangelho segundo  o  Espiritismo.  Leon  Denis,  nos  primeiros  capítulos  de 
Cristianismo e Espiritismo, já tentava dar uma abordagem historicista ao tema, tendo 
considerado Orígenes quase que um precursor. A generalização para outros membros 
da patrística se deu ao longo do século XX, principalmente por ação de  newagers 
anglófonos. Quando suas obras forma traduzidas para o dialeto de Pindorama, surgiu 
uma daquelas verdades que estão calcadas em mentiras repetidas ad nauseam: todo 
mundo cristão até o século VI era reencarnacionista!

Essa  atitude não deixa de remeter  àquela  do  autor  da  Epistola  de  Barnabé que, 
ambicionando mostrar que o judaísmo era uma religião falsa e que o cristianismo seria 
sua verdadeira  expressão,  usou e abusou de alegorias  e  apelações.  E  note  que, 
quando escreveu, as comunidades cristãs ainda eram diminutas quando comparadas 
ás bem estabelecidas colônias da diáspora. Está a história se repetindo? Sim e Não. 
Todo o contexto onde o cristianismo nasceu e competiu com o farisianismo não existe 
mais. Por outro lado, a disputa atual espelha a anterior baseada em características 
atemporais da natureza humana: os desejos por respeito e aceitação, nem para isso 
seja preciso absorver o antagonista e pegar para si toda a tradição e respeitabilidade 
dele. Do ponto de vista agnóstico, por mais que os religiosos esperneiem, a proto-
ortodoxia cristã fez uma apropriação indébita do judaísmo e, por algumas motivações 
similares, espiritualistas fazem o mesmo hoje com o cristianismo tradicional e duas 
vezes com o judaísmo. Se serão bem sucedidos, só o tempo dirá.

http://falhasespiritismo.org/#definicao
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Talvez alguém, irritado com o parágrafo anterior, saia postando no livro de visitas ou 
em meu e-mail  uma série de citações de  O Evangelho Segundo o Espiritismo,  de 
Pastorino,  José Reis  Chaves,  Severino Celestino da Silva,  etc.  Agindo assim,  vai 
apenas “incorporar” o autor da  Epístola de Barnabé e me dar razão, por mais que 
queira  me  refutar.  Uma  alternativa  a  ser  explorada  seria  fazer  uma  reedição  da 
heresia marcionistas e tornar o espiritismo um sistema verdadeiramente anew. Muitos 
adeptos não gostarão da ideia,  afinal  se  intitular  cristão é  uma coisa e dizer  que 
meramente segue moral cristã é outra, e bem menos chamativa. Ter que descartar o 
espiritismo como o  “Consolador  Prometido”  em Jo  14:26  é  mais  frustrante  ainda, 
entretanto talvez seja uma forma de reduzir os atritos com cristãos “tradicionais” se 
cada  um  “estiver  na  sua”,  da  mesma  forma  que  poderia  se  cogitar  um  menor 
antissemitismo ao longo da história caso o cristianismo tivesse rompido de vez os 
laços com o judaísmo (216). 

24  –  Esses  embustes  são  obras  de  indivíduos,  não  do 
espiritismo/espiritualismo em si!

O escritor de ficção-científica Isac Asimov registrou em seu livro A Memoir, cap. CV, 
um curioso diálogo que teve:

Lembro-me de certa vez um amigo judeu [Asimov também o era] assinalando com 
satisfação a alta percentagem de ganhadores do prêmio Nobel que eram judeus. 

- Isso te faz sentir superior? – disse.

- Claro! – disse ele.

-  E  se  eu  lhe  dissesse  que  60%  dos  pornógrafos  e  80%  dos  manipuladores 
trapaceiros de Wall Street fossem judeus?

Ele ficou surpreso.

– Isso é verdade? 

- Eu não sei. Inventei as estatísticas. Mas e se fosse verdade? Isso te faria sentir 
inferior?

Ele teve de pensar a respeito. É muito mais fácil encontrar razões para se considerar 
superior do que inferior. Mas um indivíduo é apenas a imagem refletida do outro. A 
mesma  linha  argumentativa  que  toma  crédito  individual  pela  conquista  real  ou 
imaginária  de  um grupo  artificialmente  definido  pode  ser  usada  para  justificar  a 
sujeição e humilhação de indivíduos pelas delinquências reais ou imaginárias do 
mesmo grupo. 



E isso pode ser aplicado a coisas bem mais amenas como, por exemplo, futebol. Se 
um time vence o campeonato, um grupo de torcedores poderá dizer: “Ganhamos a 
taça!”. A questão é que nenhum deles esteve em campo ou no banco de reserva, nem 
sequer  distribuindo isotônico aos jogadores durante  o  intervalo  entre  um tempo e 
outro. “Ah! Nós torcemos”. Bem, a torcida do time perdedor também se empenhou, só 
que, em vez de fazer um  mea culpa por não ter se esgoelado o bastante, prefere 
bradar: “O juiz é ladrão”, “Fulano é perna-de-pau”, “O técnico é uma besta”, e outras 
coisas do gênero, sempre contra aqueles que efetivamente poderiam decidir a partida. 

Essa é uma pequena amostra de uma terrível tendência humana: coletivizar méritos e 
individualizar  fracassos.  Pergunto-lhe  se,  por  acaso,  as  teorias  conspiratórias  a 
respeito de Orígenes, Justiniano e Teodora fossem verdadeiras, o quanto de material 
de propaganda para o movimento isso não serviria? Ou melhor, está servindo, pois o 
mito  ainda  continua  firme  no  imaginário  espírita,  um  meme a  se  multiplicar 
continuamente nas palestras dos centros. Agora, pergunto se conseguiriam dissociar 
rapidamente o movimento espírita do mito quando a casa cair? Será fácil jogar toda a 
culpa  em  espiritualistas,  newagers,  teósofos,  e  assemelhados?  Bem  ou  Mal, 
aceitaram uma nota falsa deles sem ao menos verificar a marca d’água e, à media 
que a foram repassando, ela se tornou cada vez mais entranhada em seu meio. 

Mas lamento informar que o estrago já está feito. Talvez seja uma bomba de efeito 
retardado, mas ela já foi acionada e causará bons estragos se sua explosão estiver ao 
alcance dos ouvidos de “detratores” bem menos educados. O que se pode fazer agora 
é minorar os danos e parar de difundir embustes. Algum confrade poderá se gabar: 
“Olha só! Nós espíritas somos melhores, pois largamos uma ideia tão logo ela se  
mostre falsa!”. Quem sabe? A própria ciência se engana às vezes e abraça fraudes 
perpetradas por gente acima de qualquer suspeita. O caso do “homem Piltdown” é 
emblemático  (217).  A  diferença  é  que,  nesse  último,  a  fraude  foi  descoberta  por 
cientistas, também. Nenhum criacionista teve competência para desmascará-la. No 
caso do origenismo e da literatura patrística,  quem deu o alerta foram justamente 
aqueles a quem o movimento espírita chama de “detratores”. Ironia...

25 – Aguarde, pois virá uma refutação arrasadora contra você!

Que “meda”! Pode até ser que venha, apesar de me considerar ao lado das melhores 
evidências, não sou o máximo da argumentação. Parodiando certa frase que ouvi de 
um antigo opositor, se a resposta a este artigo for breve, não será completa; se for 
completa, não será breve. Afinal este artigo, que já está imenso, ainda não esgotou 
todo o assunto. O que me chatearia um pouco são certas noções e atitudes errôneas 
que,  sinceramente,  desestimulam qualquer  pessoa mais instruída,  caso ela já  não 
tenha chegado à conclusão de que o debate não vale o esforço.

• Dar qualquer resposta: há gente achando que resolve tudo pelo simples fato de 
ter escrito qualquer comentário a cada parágrafo, mesmo que seus argumentos 
sejam mais fracos que os supostamente refutados.



• Tática da água: tal  como um filete d’água escorrendo pelo chão, a refutação 
sempre  percorre  o  trajeto  de  menor  resistência,  contornando  os  pontos  que 
seriam mais cabeludos e, ao chegar ao final, dá a ilusão de que refutou tudo. 

• Clamar vitória  e pular  o fora:  desdobramento natural  dos dois anteriores.  Há 
também quem clame vitória só porque a outra parte parou de responder, iludindo 
sua  “plateia”  com  isso,  quando,  na  verdade,  o  opositor  pode  simplesmente 
chegado à conclusão de que não valia a pena continuar um freak show. 

• Regurgitar  citações  de  “autoridades”  tresloucadamente:  é  uma  forma  de 
impressionar os confrades leigos, intimidar “detratores” e aparentar uma erudição 
que você não tem. E se por acaso você a tiver, estará apenas demonstrando que 
não conseguiu transformá-la em sabedoria, em razão de seu uso desastrado de 
uma  ferramenta  que  poderia  ser  útil.  O  maior  erro  é  alguém  querer  usar 
autoridades para encerrar uma discussão, quando elas deveriam ser justamente 
o começo delas. Em outras palavras, deveríamos confrontar seus argumentos e 
não seus nomes. A pior forma de usar suas reputações é mencionar alguém que 
não é autoridade em nada ou não é perito no ramo em discussão. Por exemplo, 
usar  um  elogio  de  Brian  Weiss  a  um  livro  de  Elizabeth  Clare Prophet  é 
irrelevante, afinal ele não é historiador. A não ser que o assunto seja terapia de 
vidas passadas. Outro caso “menos ruim” é quando a opinião da autoridade está 
longe de ser consenso ou já sofreu muitas críticas e refutações por seus pares, 
como o caso dos biólogos que negam ser o HIV o agente patogênico da AIDS 
(218). Como nesse exemplo, se há evidências que a autoridade fez mau uso de 
outras fontes ou usa desonestamente as estatísticas, não há razão para lhe dar 
crédito.  No  extremo  oposto,  solicitar  uma  autoridade  para  refutar  outra  é 
totalmente desnecessário quando a questão não requer conhecimento técnico. 
Se alguma “autoridade” praticou  misquotation  ou  cherry  picking  (219), bastam 
apenas duas condições para desmascará-la: ter a fonte original e saber ler. 

• Fiar-se  numa  única  autoridade:  não  que  isso  seja  errado,  a  questão  é  que 
dificilmente ela coincidirá  com o seu ponto de vista  em todos os casos.  Um 
exemplo interessante é o Bart Ehrman. Após a publicação no Brasil de seu livro 
“O que Jesus disse o que Jesus não disse”,  houve um frenesi em fóruns de 
discussão, principalmente contra os debatedores religiosos. Só que Ehrman não 
tem compromisso com qualquer grupo religioso e o relato que traz das pesquisas 
quanto ao Jesus histórico em outros livros são capazes de frustrar até mesmo os 
espíritas. Só para constar: seu livro A Verdade e a Ficção em O Código Da Vinci 
traz muito material para defender a descrição mais ortodoxa da história, para a 
tristeza dos conspiracionistas. O procedimento mais adequado seria ler mais de 
uma  autoridade,  de  preferência  uma  que  “dialogue”  com  a  primeira  ou  até 
discorde dela, e depois formar sua própria opinião. Ademais, sugiro que evite 
escolher a dedo esse ou aquele texto de seu autor preferido.  A não ser que 
detenha o último exemplar de uma edição limitada, rara e esgotada, eu vou atrás 
dos livros que usou, só para ver até onde vai sua honestidade. 

• Atacar a forma, e não o conteúdo: há os que têm orgasmos só com a hipótese de 



me fazer provar do próprio veneno. “Se é um catador de erros, achemos os erros  
dele”, pensam. É um direito deles. Só acho muito estranho quando o tema em 
questão é história (como neste artigo), física ou biologia, e o que usam para 
desqualificar é a formatação, o estilo ou a gramática. Talvez sejam do tipo de 
gente que julga as pessoas pelas roupas que vestem ou considera inteligente 
quem lhe cacareje o mais ininteligível “bacharelês”. Até concordo que “primeiras 
impressões” são determinantes numa entrevista de emprego ou numa conquista 
amorosa, pois aí o tempo é restrito para se tomar uma decisão e prejulgamentos 
servem de atalhos, mas e quando se deseja buscar a verdade? Conseguir se 
comunicar  já  não  seria  o  suficiente?  Se  numa  roda  de  amigos  os  temas 
discutidos vão de futebol a  Star  Trek e alguém soltar um “nós vai” ou “a gente 
fumo”, seus argumentos poderão continuar perfeitamente válidos, dependendo 
do caso. Quanto aos livros dos autores que critico, nem me preocupo em catar 
esse tipo de erro, pois sei que eles muito provavelmente passaram por revisores. 
Acontece que também sei que a maioria de suas editoras não é acadêmica, ou 
seja,  seus argumentos não são revisados por  pares.  É essa a  fraqueza que 
acabo  explorando.  E,  por  sinal,  há  um lado  bom para  mim  quando  atacam 
apresentação do  texto:  os  adversários  provam que são  incapazes  de  refutar 
meus argumentos. Não existe elogio maior que esse.

• Questionar  minhas  traduções:  o  problema não é  que  haja  erros  em minhas 
traduções, mas as correções que são propostas. Há muita gente por aí que, seja 
por  malandragem  ou  ingenuidade,  acha  que  dicionário  é  rei.  Quem  manda 
realmente no sentido da palavra é o falante e dicionários, no máximo, tentam 
correr atrás dos vários usos de cada palavra. Assim, quando for traduzir qualquer 
coisa, verifique se o sentido que buscou se enquadra no contexto não só pedaço 
que quer traduzir, mas de todas as vezes que o autor faz uso dessa palavra. É 
ele quem decidiu seu significado, não você. Cuidado, também, com receituários 
de  gramáticas  normativas  de  qualquer  idioma.  O grego  koiné popular  não  é 
exatamente a língua de Platão, nem o latim medieval segue as mesmas regras 
do clássico. Prefira, então, livros que deem enfoque linguístico em de prescritivo 
a esses idiomas, mostrando suas mutações e flexibilidades. Do contrário, vai cair 
na arapuca ao julgar erradas certas construções que eram perfeitamente válidas 
para  seus  falantes  séculos  atrás  e  eu  terei  uma  boa  quantidade  de 
contraexemplos para mostrar (220).

• Dois pesos, duas medidas: é quando o mesmo padrão de qualidade que exige 
dos outros não se aplica a você. Por exemplo, quando minora a gravidade das 
citações maquiadas feitas por espiritualistas nos textos de  Contra Celso e  De 
Principiis. Óbvio que defenderá que elas não influenciam tanto assim, embora 
grite  aos  quatro  ventos  que  reencarnação  foi  retirada  da  Bíblia  por  escribas 
ortodoxos (sem provas, claro) em alguma das 400.000 alterações catalogadas. 
Há uma linha tênue que separa a defesa desse embuste da falácia “tu também”:  
a parte que acusa também reconhece estar em erro e não se orgulha disso, 
como um fumante que recomenda a jovens não experimentar  cigarro algum, 
embora seu vício seja mais forte que ele.

• Usar  a  Bíblia  (incluindo  deutero-canônicos  e  apócrifos)  contra  mim:  isso  só 



funcionaria contra adeptos da inerrância bíblica.  Quando o adversário trata a 
Bíblia  como  literatura,  muito  apologista  espírita  fica  sem saber  o  que  fazer, 
porque, entre outras coisas, não é possível prendê-lo na armadilha de ter de lidar 
com contradições. Ele sabe da existência delas, pois encarar os diversos livros 
como “literatura hebraica clássica” e “literatura cristã primitiva” é uma visão bem 
diferente da que os cristãos tradicionais têm, assim como a de muitos espíritas. 
A própria tarefa de interpretar se torna mais abalizada. Enquanto para grupos 
religiosos qualquer interpretação se torna possível quando se extrai o que quiser 
das entrelinhas, os que adotam um enfoque literário têm de respeitar o contexto 
social em que os livros foram escritos. Assim, o apocalipse joanino devia ser 
bem mais fácil  de entender para seus primeiros leitores, ainda aguardando a 
parúsia para a geração apostólica, do que para aqueles que creem que o mundo 
vai acabar no fim deste ano. Segundo Baruque apresenta um entendimento claro 
quando se sabe que ele foi escrito para uma comunidade ainda atordoada pela 
destruição do templo. Ter Jesus como profeta apocalíptico ou filósofo cínico gera 
resultados bem discrepantes daqueles que se teria tomando-o como o Verbo ou 
o espírito  mais evoluído que já  encarnou na Terra.  Enfim, enquanto religiões 
modernas tentam provar sua teologia com esse ou aquele versículo – usando e 
abusando de alegorias -, a abordagem literária busca entender qual era a real 
crença de seus primeiros leitores, não hesitando em recorrer, para isso, a fontes 
extrabíblicas.  Assim,  interpretações  não-condizentes  com  o  ambiente  dos 
personagens  históricos  devem  ser  descartadas.  Por  isso  as  leituras  que 
gnósticos  faziam de  Paulo  não  devem ser  intenção  original  do  apóstolo.  As 
leituras  reencarnacionistas  de  versículos  escolhidos  a  dedo  na  Bíblia  não 
encontram respaldo, pois o conceito de gigul só ganhou fôlego no judaísmo em 
tempos medievais, não havendo vestígio dela no clamor apocalíptico dos textos 
intertestamentários. A preexistência, sim, possui forte base nos documentos da 
época. 

• Desconsiderar a patrística: se a teoria conspiratória acerca do origenismo afirma 
a reencarnação ter sido dominante no mainstream cristão até o século VI, então 
é inviável  descartar  os escritos dos que justamente moldaram a ortodoxia da 
Igreja. É possível que, ao admitirem que os Pais da Igreja não lhes sejam mais 
úteis,  os  apologistas  passem a  execrá-los  relatando  os  ensinos  heterodoxos 
existentes nas obras de muitos (p.e., Justino era milenarista). Isso não deixa de 
ser tremenda covardia, pois a ortodoxia foi um processo de convergência que 
demorou  séculos.  O  próprio  Orígenes  não  escaparia  a  acusações  de 
idiossincrasia  por  ter  se castrado  na juventude,  fato  que alguns não  negam, 
embora relevem (221). Sem contar que essa atitude pode se revelar a um tiro no 
pé: se o grupo que viria a ser majoritário não serve nem de base para estudos,  
então ela deve ser buscada em livros dos que foram considerados heréticos. Por 
vias tortas, a pesquisa espírita entraria nos eixos. Só que eu não esquecerei que 
a patrística foi um dia utilizada quando era conveniente.

• Refutar o que não discordo: isso pode ser um sinal de que não se leu o artigo 
direito ou não se leu tudo antes de começar a refutar. Também pode ser uma 
tremenda malandragem, pois, caso eu faça uma concessão a um ponto de vista 
espiritualista no fim de um artigo, um apologista fica tentado a começar seu texto 



agindo como se eu ignorasse esse ponto e terminar sua refutação das minhas 
explicações.

• Refutar o que não é discutido:  não deixa de ser uma variante da “falácia do 
espantalho” (222). Seria o caso de refutar não um argumento meu, mas uma 
adaptação dele bem mais fácil para o opositor. Aqui isso apareceu quando se 
tentou  enquadrar  a  reencarnação  entre  eras  de  Orígenes  no  esquema  de 
mundos múltiplos do espiritismo.

• Cobrar  demonstração  de  negativas:  o  principal  caso  seria  exigir  provar  que 
Teodora não matou 500 prostitutas. Tal cobrança não deixa de ser uma inversão 
do ônus da prova, dada a incapacidade de se provar que ela efetivamente tenha 
matado.

• Apelo emocional: recurso mais eficaz quando se lida com um público em uma 
plateia ou por meio de recursos audiovisuais. Nesse caso o locutor vai clamar à 
memória  da cruzada contra  os cátaros (que nada tem a ver  com a questão 
origenista),  das terríveis  perseguições que o espiritismo sofreu no século  XX 
(embora ninguém tenha sido queimado ou devorado por feras, ao que eu saiba), 
das alterações bíblicas feitas contra o espiritismo (como se estivessem em todas 
as edições ou na pauta de discussão), etc. Tudo para fazer o público acreditar 
que o movimento se torna mais uma vez vítima de um detrator malvado. No caso 
da internet, isso se manifesta com textos em caixa alta, excesso de negritos, 
pontos de exclamação e outros artifícios que tornam a leitura um saco. Atitude 
também conhecida como “tentar ganhar no grito”.

• Tática do avestruz: fingir que nunca fizeram pesquisa bibliográfica ruim, nunca 
pinçaram textos, nunca usaram citações errôneas de Orígenes e passar a usar 
as que eu expus aqui, etc. O pior é ter de ouvir um cara de pau assumir que fez  
tudo porque “os detratores também fazem”. 

• Ataque pessoal: se é apenas mais um detrator, então esse é bom para levar 
pedrada. 

Obviamente, todas as más práticas acima são encontradas em maior ou menor grau 
nos sites apologéticos por essa internet afora. Estou dando essas dicas para poupar 
seu tempo e o meu, ou para que você entenda que não sou idiota para de perder meu 
tempo discutindo com idiotas que querem me rebaixar ao nível deles.



Notas:

(186) Outrora ele seria chamado de herético. Felizmente os tempos mudaram.

(187) No original  cordially – “cordialmente”. Também pode ter o mesmo sentido que 
em português, mas, como o Oxford Advanced Learner’s Dictionary registra outro uso – 
very much, principalmente verbos que Indicam rejeição – resolvi adaptar a expressão 
para outra equivalente em português. 

(188) Via pública principal de Constantinopla à época de Justiniano. Começava perto 
da catedral de Hagia Sofia, passava pelos foros de Constantino, Teodósio e Arcádia, 
desembocando no Portão Dourado da Muralha de Teodósio.

(189) Cf. Procópio, Guerras, Livro VII, cap. XXXI.

(190) Certa vez achei estranhíssimo alguém ficar constrangido por ter de usar um 
texto virtual de História Secreta, se ao mesmo tempo seu próprio artigo também era 
uma fonte  virtual.  Mesmo que a  página que  usou deixasse  de  existir,  o  texto  de 
História  Secreta –  por  ser  um clássico  -  permaneceria  em algum outro  portal  ou 
mesmo em papel. Bastaria citar o capítulo certo para ajudar em nova busca.

(191)  É  engraçado,  por  exemplo,  ver  que  outros  espiritualistas,  interessados  em 
denegrir Justiniano e Teodora, usam o mesmo Procópio como fonte. Por exemplo, 
veja esse trecho de Noel Langley, citando a introdução de uma tradução das obras de 
Procópio feita por H.B. Dewing:

“Deve-se admitir  que (...)  o  favorecimento  imperial  não era  ganho  pelo  discurso 
sincero;  contudo temos diante  de nós  um homem que não podia  se  obliterar  o 
bastante  para  bancar  o  abjeto  bajulador  sempre;  e  deu-nos,  também, o reverso 
desse brilhante retrato (em)  Anecdota ou  História Secreta.  Aqui  ele se liberta de 
todas as restrições de respeito ou medo e registra sem escrúpulos tudo que fora 
levado  a  suprimir  ou  atenuar  em  A História das Guerras,  em razão  de motivos 
políticos.”

Langley, Noel;  Edgar Cayce on the Reincarnation, Papaerback Library, 1969, cap.  
XI, p. 189

Compare esse texto com o trazido pela edição portuguesa da biografia de Teodora 
feita por Franzero. É engraçado ver a citação de um espiritualista contradizendo a de 
outro.

(192) Sugiro a leitura da história de Machado de Assis chamada “Quem conta um 
conto”, publicada em sua coletânea “Histórias sem Data”. Quem quiser uma versão de 
internet, aqui um portal que a contém. É a curiosa investigação feita por certo cidadão 
na busca de um boato envolvendo sua sobrinha, onde se vê, passo a passo, como 
uma maledicência se origina a partir de um comentário inocente.

(193)  O  filósofo  Arthur  Schopenhauer,  em  seu  livro  “A  Arte  de  Ter  Razão” (ou 
Dialética Erística e ainda, na edição comentada por O. de Carvalho, Como Vencer um 
Debate sem Precisar Ter Razão), descreveu uma série de estratagemas falaciosos a 
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serem usados em debates e que dariam a seu usuário o poder de passar à plateia a 
impressão de ser mais competente que o adversário, independentemente da asneira 
que propusesse. Na verdade, Schopenhauer não defendia a desonestidade, como fica 
claro ao fim do livro, mas resolveu criar uma espécie de guia às avessas em tom 
irônico,  justamente  por  estar  cansado  de  ver  tanto  mau  uso  da  retórica.  No 
estratagema  XXX  -  Argumentum  ad  verecundiam (argumento  ao  respeito,  à 
autoridade) – aparece um comentário que cai como uma luva aqui:

O que se chama de opinião geral reduz-se, para sermos precisos, à opinião de duas 
ou três pessoas; e ficaríamos convencidos disto se pudéssemos ver a maneira como 
nasce tal  opinião universalmente válida. Então descobriríamos que, num primeiro 
momento, foram dois ou três que pela primeira vez as assumiram e apresentaram ou 
afirmaram e que os outros foram tão benevolentes com eles que acreditaram que as 
haviam examinado a fundo;  prejulgando a competência destes,  outros aceitaram 
igualmente essa opinião e nestes acreditaram por sua vez muitos outros a quem a 
preguiça  mental  impelia  a  crer  de  um  golpe  antes  que  tivessem  o  trabalho  de 
examinar  as  coisas  com  rigor.  Assim  crescem  dia  após  dia  o  número  de  tais 
seguidores preguiçosos e crédulos.

De fato, uma vez que a opinião tinha um bom número de vozes que a aceitavam, os 
que  vieram  depois  supuseram  que  só  podia  ter  tantos  seguidores  pelo  peso 
concludente  de  seus  argumentos.  Os  demais,  para  não  passar  por  espíritos 
inquietos que se rebelam contra opiniões universalmente admitidas e por sabichões 
que quisessem ser mais espertos que o mundo inteiro, foram obrigados a admitir o 
que todo mundo já aceitava. Neste ponto, a concordância torna-se uma obrigação. 
E, de agora em diante, os poucos que forem capazes de julgar por si mesmos se 
calarão, e só poderão falar aqueles que, totalmente incapazes de ter uma opinião e 
juízos próprios, sejam o eco das opiniões alheias. E estes, ademais, são os mais  
apaixonados e intransigentes defensores dessas opiniões. Pois estes, na verdade, 
odeiam aquele que pensa de modo diferente, não tanto por terem opinião diversa 
daquela que afirma, quanto pela audácia de querer julgar pó si mesmo, coisas que 
ele nunca poderão fazer, sendo por dentro conscientes disto.

Em suma, são muito poucos os que podem pensar, mas todos querem ter opiniões. 
E que outra coisa lhes resta senão tomá-las de outros no lugar de formá-las por 
conta  própria?  E,  dado  que  isto  é  o  que  se  sucede,  que  pode  valer  a  voz  de 
centenas de milhões de pessoas? Tanto, por exemplo, quanto um fato histórico que 
se encontre em cem historiadores, quando se constata que todos se copiaram uns 
aos outros, com o que, enfim, tudo se reduz a um só testemunho. (Segundo Bayle, 
Pensées sus les Comètes, vol. I, p. 10.)

Dico ego, tu dicis, se denique dixit et ille;

Dictaque post toties, nil nisi dicta vides.

(“Eu digo, tu  dizes e, no fim, o diz também ele;  depois de dar-lhe tantas voltas, 
ninguém mais vê aquilo que se disse.”)

Ah! Dizem que Schopenhauer era reencarnacionista.

(194) Segundo a Enciclopédia Barsa, verbete sobre Plotino, vol. XI, 1999:

O pensamento de Plotino foi em síntese uma reelaboração do idealismo de Platão, 



com notável influência de concepções cosmogônicas de Aristóteles. Seu propósito 
fundamental  era estabelecer a relação entre o princípio espiritual da realidade, o 
Uno,  e  as  coisas  engendradas  por  ele.  Segundo  o  sistema  de  Plotino,  o  Uno 
incognoscível e transcendente a qualquer definição, seria a origem de tudo o que 
existe, por meio de uma sucessão de emanações. A primeira deles é o  Nous – o 
intelecto ou princípio ordenador – e a segunda é o Espírito ou Alma do Mundo, da  
qual  participam as  almas  individuais  aprisionadas  na  matéria,  ordem inferior  da 
realidade.  A  função  primordial  da  filosofia  seria  elevar  a  alma,  por  meio  do 
entendimento,  em  direção  ao  divino,  processo  do  qual  decorreria,  em  última 
instância, a fusão mística com o Uno. A matéria pura é o mal e o Uno identifica-se  
ao bem.

É interessante a similaridade entre esse retorno ao Uno e o final quase panteísta da 
Apokatastasis  de  Orígenes.  Óbvio  que,  mesmo  tendo  se  inspirado  em  seu 
contemporâneo Plotino, Orígenes teve de adaptar alguma coisa ao gosto cristão. Por 
exemplo, Deus (seu equivalente ao Uno) não criou coisas más e, por isso, a matéria 
não é ruim em essência, mas um instrumento para possibilitar esse retorno.

(195) E nisso se inclui  a citação que Jerônimo faz na cara a Ávito,  erroneamente 
acusada de ser pitagórica e platônica:

E de novo: “mas talvez este grosseiro e terreno corpo deva ser descrito como névoa  
e escuridão; pois  ao fim deste mundo e quando for necessário passar ao outro, o 
similar  à  escuridão levará ao similar  nascimento  físico  [ou  fisicamente  nascido]”. 
Falando assim ele claramente pleiteia pela transmigração das almas como ensinado 
por Pitágoras e Platão. [grifo meu]

E que, na verdade, é um esquema entre eras.

(196) J.R. Chaves não faz tal declaração, mas, em A Reencarnação na Bíblia e na 
Ciência, cap. VIII, usa o mesmo trecho de Brunton citado aqui.

(197) Seita muçulmana, presente em partes da Síria e do Líbano, que acredita num 
sistema reencarnacionista sem karma: ao longo dos tempos cada alma é submetida a 
inúmeras experiências diferentes, não havendo relação de “causa e efeito” entre elas. 
Na consumação final, é feito um balanço das ações feitas em sua existência total, o 
que decidirá se o destino dela será o paraíso ou o inferno.

(198) A principal diferença entre as duas maiores correntes do islamismo – sunitas e 
xiitas – é sobre como deveria ser a liderança da comunidade após a morte do profeta 
Maomé.  Os  primeiros  defendiam  a  escolha  de  líderes  entre  os  membros  da 
comunidade, ao passo que os últimos defendem que sucessão sempre pertença aos 
descendentes da união entre Ali e a filha de Maomé chamada Fátima. Perseguidos 
desde o princípio pela maioria sunita, o movimento xiita ganhou um perfil radical e 
uma de suas mais extremadas facções era a dos ismaelitas, crentes na figura do imã, 
um infalível e inspirado descendente de Ali e Fátima, por intermédio de Ismael, a ser 
obedecido sem objeção. No século X, o poder no Egito foi tomado por uma dinastia 
que alegava esse parentesco e estabeleceu o califado fatímida (de Fátima) do Cairo, 
para rivalizar com o califado sunita de Bagdá. 

No tempo das cruzadas, o império fatímida entrou em declínio e foi finalmente tomado 
por lideranças sunitas oriundas da Síria. Pela mesma época, um grupo de ismaelitas 



da Pérsia, sob o comando de Hasan Ibn al-Sabbah, estabeleceu-se nas montanhas 
da Síria e do Líbano, onde montou um complexo de fortalezas que serviu de base 
para  suas  campanhas  de  conversão  e  ataques  aos  sunitas,  visando  restaurar  o 
reinado fatímida. Seu principal método era o terrorismo político: membros da seita se 
infiltravam  entre  a  população  próxima  ao  alvo  e,  quando  sua  comitiva  passava, 
tentavam  matá-lo  e  também  todos  os  que  estivessem  ao  redor.  O  nome  de 
“assassino” (do árabe hashshashîn), atribuído a um fiel da seita, vem de seu hábito de 
tomar haxixe (hashish) para praticar um atentado em estado alterado e, assim, mais 
imune ao medo. A seita foi extinta no século XIII, com a ascensão de uma casta de 
guerreiros-escravos que tomou o poder do Egito à Síria – os mamelucos - e também 
destruiu os últimos redutos cruzados.

Uma curiosidade: a palavra “assassino” chegou ao ocidente por via italiana e,  até 
hoje, no idioma inglês (assassin) se refere a quem atenta contra a vida de pessoas 
importantes.

(199) Seita gnóstica que atribuía à serpente (do grego ophis) a missão de ter revelado 
o conhecimento para Adão e Eva, coisa que o demiurgo queria ocultar.

(200)  Ordem  militar  da  Igreja  Católica  cujos  membros  também  tinham  status de 
monges. Sua principal missão era guardar os lugares santos nas terras cruzadas e 
zelar pelo bem-estar dos peregrinos. Também foram usados como exército regular no 
combate a tropas muçulmanas. Por desenvolver sofisticada rede de abastecimento 
para suas tropas no Levante, a Ordem dos Cavaleiros Templários despertou a cobiça 
do rei francês Felipe IV e, principalmente após a perda de prestígio com o fim do ciclo 
das cruzadas, foi alvo de uma campanha difamatória promovida por ele, envolvendo 
acusações de sodomia, feitiçaria e prática secreta do islamismo. A ordem foi extinta,  
seu líderes queimados e seus bens confiscados. Em tempos modernos, desenvolveu-
se  toda  uma  mística  em  torno  do  destino  dos  templários,  com  direito  a  teorias 
especulativas alegando a existência de remanescentes, responsáveis por guardar o 
Santo Graal ou o tesouro de Salomão.

Por outro lado, sua ordem-irmã – os Hospitalários – sobreviveu à Idade Média, em 
parte  por  ter  uma  base  segura  em  na  ilha  de  Rode  e,  depois,  em  Malta,  onde 
poderiam se refugiar. Além do mais, própria sorte dos templários os convenceu da 
importância de manterem um corpo de advogados profissionais para defender seus 
interesses, coisa com que seus rústicos irmãos não puderam contar. Com o tempo, o 
Hospital perdeu seu caráter militar e essa transição suave fez com ela praticamente 
não tivesse mítica alguma junto ao grande público leigo.

(201)  “Continentais”  no  sentido  de  “pertencentes  à  Europa  continental”,  para 
diferenciar da maçonaria do arquipélago britânico.

(202) A de Geoffrey Arthur Williamson, por exemplo.

(203) Procópio diz: “Além disso, a punição dos samaritanos e dos chamados heréticos  
encheu o Império Romano com massacres”. Ao que tudo indica, os massacres não 
estariam localizados em um lugar específico do Oriente e poderia envolver diversos 
grupos de heréticos, como arianos, monofisistas, nestorianos, etc.



(204)  Não  está  claro  se  esse  número  (cem  mil  mortos)  se  refere  somente  aos 
rebeldes ou também aos não combatentes mortos por ambos os lados. Malala, no 
livro XVIII  de sua  Crônica,  falha em vinte mil  mortos em combate e número igual 
vendidos  como  escravos,  crianças  entre  esses.  Há,  também,  uma  quantidade 
indeterminada de refugiados nas montanhas que foram mortos posteriormente. São 
mencionadas chacinas de cristãos pelos samaritanos,  tanto por Malala quanto por 
Cirilo de Citópolis (A Vida de Saba, cap.  LXX), mas seu total de vítimas também é 
desconhecido.

(205) Embora a narrativa de A Vida de Saba mostre monges origenistas inflamando 
populares contra seus pares ortodoxos, a maior parte da narrativa mostra a segunda 
crise como uma série de “intrigas palacianas”, com a maior parte do origenismo se 
difundindo  dentro  do  monacato  e  seus  adeptos  a  ocupar  ou  influenciar  postos 
preeminentes. O rápido declínio do movimento após um cisma interno e a posterior 
destruição  de  suas  bases  sugere  que  ele  não  fincara  raízes  muito  profundas  na 
população palestina. Do contrário, daria tanto trabalho como foi com o arianismo dois 
séculos antes ou estava sendo com o monofisismo contemporâneo seu.  Cirilo  de 
Citópolis fala de uma expulsão dos monges do Nova Laura, apenas. O silêncio dos 
demais cronistas quanto ao destino dos adeptos do origenismo após o concílio pode 
sugerir que talvez não fossem relevantes quando comparados com outras “heresias”. 
João de Éfeso, por exemplo, relatou em pormenores o ataque aos maniqueus feito por 
Justiniano:

Nesse tempo, descobriram maniqueus em Constantinopla e foram queimados.

Havia  àquela  época  um  grande  número  de  pessoas  partidárias  do  erro  dos 
maniqueus.  Costumavam  se  encontrar  em  casas  e  ouvir  os  mistérios  daquela 
doutrina impura. Quando foram presos, foram levados à presença do imperador, que 
tinha a esperança de convertê-los. Discutiu com eles, mas não pôde convencê-los. 
Com obstinação satânica, gritaram sem medo que estavam prontos para encarar o 
suplício pela religião de Manes e sofrer cada tortura.

O imperador ordenou que seu desejo fosse realizado. Foram queimados no mar 
para que pudessem ser sepultados nas ondas e seus bens foram confiscados. Entre 
eles  havia  mulheres  ilustres,  nobres  e  senadores.  E  assim  muitos  maniqueus 
pereceram pelo fogo e não quiseram deixar seus erros.

Sobre os pagãos que descobertos em Constantinopla sob o imperador Justiniano.

João de Éfeso, extrato de História Eclesiástica, vol. II, contido em [Nau, p. 481]

A data estimada para o  episódio  acima é de 545 d.C.  Boa parte dos “hereges e 
pagãos” mortos por  Justiniano deve vir  de ações desse tipo,  em várias partes do 
império. O maniqueísmo, em particular, já estava na mira imperial desde a edição do 
código de Justiniano, que tornou ilegal a própria existência de um maniqueu. Por outro 
lado, o ano seguinte marcaria o apogeu do poder origenista na Palestina,  mesmo 
após o edito de 543 e mais de dez anos depois de Abba Saba ter alertado Justiniano.  
Ao que parece, o origenismo não estava entre suas prioridades. E a execução das 
ordens do V Concílio, como relata Cirilo, ficou a cargo do Patriarca de Jerusalém. Em 
suma,  a  segunda  crise  origenista  foi  um  problema  local  levado  ao  arbítrio  do 
imperador e, dado seu aval, solucionado no mesmo âmbito onde surgiu.



Se for para ser “advogado do diabo”, deve-se alertar que nem sempre a força era 
usada por Justiniano. O próprio João de Éfeso relata um trabalho missionário feito por 
ele com a ajuda do imperador, e que resultou na conversão de setenta mil pagãos 
[Nau, p. 482]. Óbvio que isso não funcionou com credos que possuíam doutrina mais 
organizada, como foi o caso dos maniqueus e samaritanos.

A intolerância de Justiniano era generalizada e um dissidente que abraçasse mais de 
uma  heresia  poderia  ser  afetado  de  diversas  formas.  Por  exemplo,  um  acéfalo 
origenista (como Ascidas) seria vítima de perseguição ao monofisismo. Sem contar 
que certas fontes são suspeitas de tender ao exagero, como Procópio. De qualquer 
forma, ao especular sobre os mortos na segunda crise origenistas com as fontes que 
temos, corre-se o risco de computar indevidamente os mortos de outras religiões e 
heresias.

(206)  Na verdade,  esse  conselho  é  válido  a  qualquer  grupo  religioso,  político  ou 
familiar.

(207) Paul Koetschau foi o mesmo responsável pela edição alemã de De Principiis em 
que se baseou a tradução em língua inglesa de Butterworth. Uma característica do 
texto de Koetschau foi a inclusão das citações feitas por adversários do origenismo 
em detrimento ao texto de Rufino. Apesar de algumas inconveniências dessa atitude 
(cf. [Rombs]), ela pelo menos nos garante que Koetschau não estava interessado em 
maquilar Orígenes. Sendo assim, Henry Chadwick, ao se basear em outra obra de 
Koetschau, está livre do viés que alguns poderiam querer acusá-lo, por ter sido clérigo 
anglicano, além de acadêmico.

(208) É interessante ver o uso do artigo definido nesses casos. Em ταύτην την ψυκην, 
um artigo é usado junto a um demonstrativo,  uma construção gramatical  que não 
existe em português (nem em inglês), logo devendo ser adaptada. Talvez um dia eu 
escreva um artigo falando dessas sutilezas do artigo grego, claro que sem chances de 
ser tão exaustivo no assunto quanto A Doutrina do Artigo, de Middleton.

(209) Nesse ponto, Chadwick oferece a nota nº 7 ao rodapé da página 420, contendo 
uma citação de outra obra de Orígenes:

Cf. Origen, ap. Method.  de Ressurrectione I, 22, 4-5 “Pois é necessário para alma 
que está existindo em lugares corpóreos usar corpos apropriados a tais lugares. Da 
mesma forma, caso nos tornássemos seres aquáticos e tivéssemos de viver no mar, 
sem dúvida seria necessário para nós adotar um estado diferente, similar ao dos 
peixes, então se iremos herdar o reino do céu e existir em lugares superiores, é  
essencial para nós usarmos corpos espirituais. Isso não significa que nosso corpo 
anterior desapareça, embora ele venha a mudar para uma condição mais gloriosa.”

(210) José Carlos Leal, em seu livro Reencarnação, Ed. Leon Denis, 2009, p. 58, faz 
menção  justamente  a  esses  dois  trechos  de  Contra  Celso a  partir  do  livro  de 
Santesson.  Sua  falha  seria  justamente  confiar  demais  e,  por  isso,  passar  boatos 
adiante. Pergunto-me quantos autores que citam Orígenes realmente têm seus livros 
na prateleira. 

(211) Parece que Mário Cavalcanti de Mello atribui essa citação ao capítulo XVIII, em 



vez do anterior. Como o cito de segunda mão, deixo essa informação por confirmar.

(212) Para quem não sabe, são estes os axiomas:

1. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si;

2. Se quantidades iguais são adicionadas a iguais, os totais são iguais;

3. Se quantidades iguais são subtraídas de iguais, os restos são iguais;

4. Coisas que coincidem uma com a outra são iguais;

5. O todo é maior do que qualquer de suas partes.

E os postulados:

1. Uma linha reta pode ser traçada de um ponto a outro, escolhidos à vontade;

2. Uma linha reta pode ser prolongada indefinidamente;

3. Um círculo pode ser traçado com centro e raio arbitrários;

4. Todos os ângulos retos são iguais;

5. Em um mesmo plano, por um ponto dado, pode-se traçar uma reta paralela a 
outra reta dada e somente uma (redação moderna do postulado). 

Justamente por não ser tão intuitivo quanto os demais, o quinto postulado foi alvo de 
muita discussão e tentativas de prová-lo a partir dos anteriores. Até que no século 
XIX,  alguns  matemáticos  tiveram a  ideia  de  substituí-lo  por  outro  que  não  fosse 
equivalente, abrindo caminho para novas geometrias, tão válidas quanto a tradicional.

(213) Na geometria esférica (ou de Reimann), o quinto postulado foi estabelecido de 
forma  a  não  haver  retas  paralelas  a  uma  reta  dada.  Vale  lembrar  que,  nessa 
geometria, uma reta é um “círculo máximo” sobre essa esfera. Assim, lembrando as 
aulas de geografia, todos os meridianos seriam retas, mas, dos paralelos, apenas o 
equador seria. 

(214)  Para  uma  apresentação  geral,  sugiro  o  livro  Convite  às  Geometrias  não-
Euclidianas, de Lázaro Coutinho, Interciência, 2001.

(215)  Lembrando  que  o  cristianismo  era  uma seita  apocalíptica  em sua  infância. 
Orígenes não desconsiderava essa faceta de seu credo.

(216)  Talvez  o  antissemitismo  até  aumentasse  por  não  haver  respeito  algum  à 
tradição  do  Antigo  Testamento,  já  que  Marcião  detestava  tudo  que  era  judeu. 
Entretanto o mais provável, como afirma Ehman [2003, cap. V, p. 111], é que isso 
levaria a uma negligência benigna, com judeus e sua religião sendo considerados sem 
relevância e, certamente, sem chances de competir com os cristãos. “A história do 



antissemitismo poderia ter sido evitada, ironicamente, por uma religião antijudaica”. 

(217)  O  “homem  de  Piltdown”  foi  um  suposto  hominídeo  cujos  fósseis  foram 
encontrados em 1913 numa vila inglesa que lhe deu o nome. A reconstituição do 
crânio  revelava uma calota  craniana próxima à atual  associada a  uma mandíbula 
ainda simiesca. Desde cedo o homem de Piltdown foi um “corpo estranho” quando 
comparado com os hominídeos de outras partes do mundo, que revelavam um padrão 
oposto - crânios ainda simiescos junto a mandíbulas mais humanizadas – deixaram 
muitos  paleontólogos  posteriores  com  “uma  pulga  atrás  da  orelha”.  A  fraude  foi 
desmascarada  em  1953,  quando  os  fragmentos  foram  finalmente  liberados  pelo 
Museu  Britânico  para  análise  independente  e  submetidos  à  datação  radiológica, 
sendo os originários de humanos e símios modernos, escurecidos quimicamente. A 
autoria da fraude nunca foi determinada, embora haja uma lista de suspeitos que vai 
desde o autor da descoberta – Charles Dawson – ao zelador de geologia do Museu 
Britânico - Arthur Smith Woodward - nenhuma das evidências contra cada um deles 
chega a ser conclusiva.

O homem de Piltdown já é página virada na ciência e ninguém o defende hoje em dia. 
Ele se mantém relativamente conhecido ao grande público por ação de criacionistas 
que tentam mostrar que tudo na teoria da evolução é treta. Tirando a má-fé dessa 
gente,  é até bom que esse episódio nunca seja  esquecido.  Aliás,  ele deveria ser 
estudado de forma até mais aprofundada, pois o que espanta não é a fraude em si 
(gente querendo ficar famosa sempre existiu), mas como ela foi prontamente aceita. O 
principal motivo apontado para isso é que o falsificador deu aos paleontólogos o fóssil  
que eles queriam, i.e., um cuja conformação atestasse o desenvolvimento mais rápido 
do cérebro em relação aos outros aspectos da evolução humana, conforme a teoria 
preferida da época. Há de se pensar se o mesmo não ocorreu com os espiritualistas 
modernos e o mito origenista, pois ele vai ao encontro de suas expectativas.

Para saber mais do assunto, sugiro o livro de Kenneth L. Feder Frauds, Myths, and 
Mysteries – Science and Pseudoscience in Archeology, McGraw Hill, 4ª ed., cap. IV.

(218) Muito instrutiva a leitura do capítulo III do livro As Nove Ideias mais Malucas da 
Ciência, de Robert Ehrlich, publicado no Brasil pela Prestígio Editorial.

(219) Dois termos sem tradução específica para o português. “Misquotation”, grosso 
modo, pode significar “má citação”, “citação equivocada” ou, criando um neologismo, 
“descontextualização”.  Ocorre  quando  a  citação  feita  de  um  autor  omite  frases 
anteriores ou subsequentes que mudam todo o sentido. A omissão de frases internas 
também pode causar o mesmo efeito com o uso indevido de lacunas, nem sempre 
assinaladas  por  reticências,  para  omitir  comentários  cruciais  para  entendimento 
correto.

Um “cherry picking”  (“seleção/coleta de cerejas“) consiste na escolha de argumentos 
ou dados de um autor que lhe sejam úteis e descarte daqueles que não lhe convêm. A 
misquotation pode ser considerada um caso particular dele.

(220) Sugiro o livro de Sidwell para o latim medieval constante em na bibliografia e, 
para o grego,  A Grammar of the Greek New Testment – In the Light of Historical  



Research, de A.T. Robertson.

(221) Cf. J.R. Chaves, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, 7ª ed., ebm, cap.VI, p. 
203. 

Isso [a mutilação dos genitais], sem dúvida, foi um erro, nem tanto, talvez para a 
mentalidade da época. Mas de qualquer maneira, é um exemplo de seu elevado 
sentimento de religiosidade.

Conforme  relata  Eusébio  de  Cesareia,  (História  Eclesiástica,  livro  VI,  cap.  VIII), 
Orígenes teria levado muito ao pé da letra Mt 19:12 - “Há eunucos que se castrara a  
sim mesmos pelo reino dos céus”. Parece que o próprio mestre do método alegórico 
não estava imune a coisas desse tipo. É muito questionável se isso era aceitável à 
mentalidade da época, ao menos na comunidade cristã, pois o bispo de Alexandria, 
Demétrio, invejoso dos êxitos de Orígenes e irritado por ele ter sido ordenado em 
Cesareia sem seu consentimento, armou um escândalo contra Orígenes, valendo-se 
justamente da castração voluntária.

(222) A falácia do espantalho (“straw man”) consiste em criar uma ideia mais fraca e 
fácil de refutar, muitas vezes caricatural, e atribuí-la ao adversário. Seu nome vem do 
hábito  que  se  tinha  de  criar  espantalhos  fazendo  as  vezes  de  inimigos  para  o 
treinamento de soldados. Um inimigo postiço e fácil de atacar, pois não tem como 
reagir.

[topo]



20 - Epílogo – O Fim de Dois Sonhos

O II Concílio de Constantinopla pareceu, à primeira vista, ser uma vitória da Sé de 
Constantinopla. Havia dobrado um papa, colocado a cristandade oriental no bolso e 
agora o patriarcado da capital possuía uma cristologia distintiva, explicitada no oitavo 
anátema:

Se alguém usa a expressão “duas naturezas,” confessando que uma união foi feita 
da Divindade e da humanidade ou a expressão “a natureza feita carne de Deus, o 
Verbo” e então não entenda tais expressões como os santos Padres entendiam, a 
saber: que entre a natureza humana e a divina havia uma união hipostática, da qual 
há um Cristo; mas dessas expressões tentar introduzir uma natureza ou substância 
[feita da mistura] da Divindade e da humanidade de Cristo, que seja anátema. Pois 
ao ensinar  que o unigênito  Verbo está unido hipostaticamente à humanidade no 
entendemos que foi  feita  uma confusão de naturezas,  mas,  em vez disso,  cada 
[natureza] permanecendo o que era, entendemos que o Verbo estava unido à carne. 
Assim, há um Cristo, tanto Deus e homem, consubstancial com o Pai ao tocar sua 
Divindade  e  consubstancial  conosco  ao  tocar  sua  humanidade.  Portanto,  sejam 
igualmente  condenados  e  anatematizados  pela  Igreja  de  Deus  quem  dividir  ou 
particionar o mistério da divina revelação de Cristo ou quem introduzir confusão em 
tal mistério. (223)

O V Concílio por um lado eliminava os resquícios de nestorianismo de Calcedônia 
sacrificando três teólogos caros ao ocidente e, pelo outro, repreendia a confusão de 
“hipóstases”  (pessoas da Trindade)  dos monofisistas  da Igreja  oriental,  apesar  de 
conceder o uso da expressão “união hipostática” com a humanidade. Até foi ofertada 
mais uma concessão aos últimos no décimo anátema:

Se alguém não confessar que nosso Senhor Jesus Cristo, que foi  crucificado na 
carne, é verdadeiro Deus e o Senhor da Glória e um da Santa Trindade: que seja 
anátema. (224)

O que assegurava que “um da Trindade sofreu na carne”, como pregava a fórmula de 
conciliação teopasquita (225), embora, mesmo assim, o grande feito do Concílio foi 
conseguir  desagradar  a  todos.  Os  latinos  relutaram  a  aceitá-lo  e,  inclusive,  as 
dioceses de Milão e da Aquileia entraram em cisma, tendo a última permanecido em 
rompimento até o começo do século VII. Por sua vez, os monofisistas do oriente não 
se  animaram  em  discutir  a  fórmula  cristológica  expressa  acima.  Talvez  se 
dispusessem a fazê-lo com Anastácio ou Zenão, mas não com Justiniano, em quem já 
não confiavam e nem tinham mais o intermédio da falecida Teodora. O Henoticão dos 
antigos  imperadores,  pelo  menos,  procurava  evitar  dissensão,  em  vez  de  impor 
dogmas.  Foi  dado,  então,  mais  um  passo  em  direção  à  ruptura  definitiva:  os 
monofisistas começaram a se organizar em uma hierarquia paralela (226).

Na  política,  Justiniano  sofreu  sérios  reveses  que  ameaçaram  boa  parte  das 
conquistas dos primeiros anos de governo. A guerra na Itália, por exemplo, estendeu-
se por longos anos e deixou toda a província arrasada. Roma, que ainda possuía algo 
de sua glória imperial, ficou em ruínas. A obsessão em reconquistar o Ocidente levou 
à leniência com outras fronteiras e tribos eslavas aproveitaram para invadir os Bálcãs,  
chegando ao ponto de ameaçar Constantinopla. No Oriente, os persas de Cosroe I 



(531-579) voltaram a assediar a Mesopotâmia e a Síria, forçando Justiniano a comprar 
a paz por um pesado encargo anual. Como se já não bastasse, o império foi assolado 
por uma maré de azar materializada em desastres naturais que vão desde o terremoto 
que arrasou Antioquia até a peste de 541-2, que despovoou as províncias e quase 
matou o próprio imperador. 

Justiniano  faleceu  em  565  d.C.,  desgastado,  impopular  e  com  um  império 
humanamente exaurido. Talvez pudesse terminar melhor seu governo caso seguisse 
a linha defendida por Teodora, dando mais enfoque às cultas e prósperas províncias 
do oriente e, claro, sendo mais tolerante com os monofisistas. Mas ela morrera na 
metade de seu reinado e, mesmo que tivesse sobrevivido ao marido, sua influência 
teria limites. Ela não era uma Cleópatra, uma Catarina da Rússia ou uma Elizabeth I – 
seu poder não lhe era inerente. O paralelo mais próximo que pode ser feito a ela é a 
figura de Evita Perón: influente, sim, porém subalterna. Por outro lado, graças a sua 
intransigência,  Justiniano  pode  ser  considerado,  dependendo  do  critério  que  se 
utilizar, como o “último imperador romano”. De fato, foi um dos últimos a ter o latim 
como língua materna e a ter realmente alguma influência decisiva no Ocidente. Seus 
sucessores abandonaram as ambições de um império universal e tentavam preservar 
a todo custo seu legado (227). 

Mesmo mais modesta,  não era de forma alguma tarefa fácil.  Três anos após sua 
morte, uma nova tribo bárbara – os lombardos – invadiu uma mal defendida Itália e 
deixou Constantinopla apenas com uma faixa central, que ia de Roma a Ravena, e o 
extremo sul da península. Os visigodos, por sua vez, tentavam reduzir a presença do 
Império no seu litoral sul. O grande desafio do império, porém, veio com o início do 
século VII, com o recrudescimento da ameaça parta. 

Aproveitando-se do fim da linhagem de Justiniano com a deposição e assassinato do 
imperador Maurício e sua família (582-602), Cosroe II rompeu a tênue paz entre os 
dois  impérios  e  lançou  avassaladora  campanha  de  conquista  do  Mediterrâneo 
Oriental.  O  usurpador,  Focas,  revelou-se  um  inepto  a  desperdiçar  recursos  em 
perseguições religiosas enquanto os persas tomavam a Síria, a Palestina, o Egito e, 
por  fim,  avançavam  pela  Anatólia  rumo  a  Constantinopla.  O  próprio  histórico  de 
intolerância religiosa, por sinal, contribuiu para que judeus e remanescentes pagãos 
considerassem os persas como libertadores, uma espécie de novo Ciro a destruir a 
sucessora de Babilônia. Cristãos foram chacinados em Jerusalém e sua mais valorosa 
relíquia – a Verdadeira Cruz foi levada como troféu.

A  reação  veio  da  província  norte-africana  reconquistada  por  Justiniano,  de  onde 
Heráclides, o exarca (vice-rei) local, reuniu exército e frota grandes o bastante para 
tomar  a  capital.  Com sua morte  pouco depois,  foi  seu homônimo filho  que levou 
adiante a tarefa de reorganizar o claudicante império preparar o contra-ataque, feito,  
por  sinal,  com um louvor  digno dos antigos imperadores:  Heráclio  retomou quase 
todos os territórios perdidos – estando pessoalmente nos campos de batalha – e fez 
uma entrada triunfal em Jerusalém para devolver a Verdadeira Cruz.

A glória, porém, foi breve. Enquanto se digladiavam, os dois impérios destruíram dois 
estados-tampões  –  os  reinos  gassânida  e  lakhmida  -  que  lhes  serviam  de  linha 
defensiva contra as incursões de tribos nômades do deserto arábico. Isso até não 



teria gerado graves problemas se as tribos ainda estivessem desunidas e brigando 
entre si, porém algo mudara radicalmente: elas agora estavam unidas pela pregação 
de um recém-falecido profeta – Maomé – e altamente motivadas por seus sucessores 
(califas)  a  expandir  o  domínio  a  nova  religião  chamada  Islã,  que  reunia  alguns 
ingredientes do judaísmo e do cristianismo. 

As hostes árabes até não eram tão numerosas de início, por outro lado tiveram a 
vantagem de pegar dois impérios combalidos por anos de guerras, além de saberem 
lutar no deserto como ninguém. Com o exército do Império do Oriente parcialmente 
desmobilizado  e  a  Pérsia  ainda  por  se  recuperar  devido  a  uma conflituosa  crise 
dinástica, o mundo assistiu a mais rápida expansão territorial e reorganização política 
já feita desde Alexandre da Macedônia. A Síria caiu nas mãos dos árabes em 636,  
junto com a Mesopotâmia (Iraque), seguida pela Palestina (637-40). A conquista do 
Egito começou em 639 e a capital Alexandria caiu em 642, mesmo ano em que as 
batalhas de Jalula e Nehavend selaram o destino da Pérsia, cujo último rei foi morto 
em combate no ano de 651. O ímpeto da conquista islâmica diminuiu um pouco na 
segunda  metade  do  século  VII,  mas  prosseguiria  firme  por  toda  costa  sul  do 
Mediterrâneo  e,  no  começo  do  século  VIII,  cruzaria  o  estreito  de  Gibraltar  para 
dominar  a  Espanha (711-4)  e ameaçar  o  reino dos Francos (732 –  740).  O lado 
oriental não foi menos bem sucedido, estendendo o domínio do império até o rio Indo 
(710-3), no atual Paquistão.

Quando o maremoto árabe inundava o  território  greco-romano,  Heráclio  já  estava 
envelhecido e adoentado para reagir com a veemência que teve contra os persas, o 
que não significou que Constantinopla desistiria  passivamente de suas províncias. 
Tentaram-se duas malogradas expedições navais para a reconquista do Egito em 645 
e 654, além de um êxito temporário em deter a conquista do Magreb (685 – 690). Os 
árabes contra-atacaram construindo sua própria frota e sitiaram Constantinopla por 
três vezes no século VII (669, 673 e 677) e só a muito custo foram repelidos. Embora 
a resistência tenha levantado o moral do Império, uma coisa já era patente: os árabes 
vieram para ficar.

Apesar  de  Constantinopla  sempre  ter  ostentado  o  título  de  “capital  do  Império 
Romano”,  a  segunda  metade  do  século  VII  assinalou  a  transição  definitiva  da 
Antiguidade tardia para a Idade Média na metade oriental  do Império.  Não só por 
transformações em suas ambições políticas passou Império do Oriente, mas também 
por culturais, que realçaram cada vez mais seu caráter helênico. Heráclio instituiu o 
grego como idioma oficial em 630 e, por fim, adotou o título de Basileu (rei, em grego) 
em substituição  ao  latino  Augusto.  Com a  perda  das  províncias  latinas,  coptas  e 
siríacas,  o  poder  de  Constantinopla  ficou  restrito  praticamente  aos  Bálcãs  e  à 
península da Anatólia, fazendo mais jus ao nome de Império Bizantino (i.e., centrado 
na região de Bizâncio, o antigo sítio da capital), em vez de Romano. Nenhum esforço 
amplo foi feito para reverter as perdas territoriais e, excetuando alguns períodos de 
reerguimento – como o reinado de Basílio  II  (976 – 1025)  –,  o  Império  Bizantino 
permaneceu a maior parte do tempo na defensiva e perdendo territórios para diversos 
invasores, até Constantinopla ser tomada pelos turcos otomanos em 1453. O sonho 
de Justiniano de um império romano, cristão, ortodoxo e universal, contudo, acabara 
oitocentos anos antes.



Para os tão queridos monofisistas de Teodora,  a conquista árabe também foi  um 
divisor  de  águas.  De  início,  pareceu  ser  vantajoso  estar  livre  das  diretrizes  de 
Constantinopla e o jugo árabe era bem leve quando comparado com o dos antigos 
senhores: podiam praticar sua religião contanto que pagassem um imposto específico, 
em geral mais leve que as antigas taxas de Constantinopla. A segunda metade do 
século  VII  foi  afortunada  para  o  monofisismo,  com  a  conversão  de  núcleos 
calcedonianos e a expansão da autoridade de patriarcas monofisistas (228). Só de 
700  d.C.  em  diante  é  que  as  desvantagens  da  dominação  estrangeira  ficaram 
aparentes.  Ao  contrário  do  confronto  constante  dos  grego-romanos  com  os 
dissidentes, os árabes realizaram um gradual e bem efetivo processo de assimilação 
dos conquistados. A conversão ao islamismo era fácil e, além de liberar de impostos, 
dava um  status de primeira classe ao convertido; levas de imigrantes difundiram o 
idioma árabe,  que substituiu  progressivamente o siríaco e reduziu  o  copta  a  uma 
língua litúrgica. Era essa religião dos dominantes, de teologia mais simples e redigida 
em  um  vocabulário  estranho  a  cuja  expansão  os  teólogos  monofisistas  não 
conseguiam resistir. Era o fim do sonho de Teodora, pois “ao aceitar os 'ismaelitas'  
como  instrumento  de  Deus  para  punir  os  calcedonianos,  os  monofisista  não  
compraram sua liberdade, mas sua tumba” (229).

Não só de sonhos frustrados gostaria eu de falar, mas também de um pesadelo que 
chegava ao fim. Desde a conquista lombarda em 568, a Itália estava quase toda livre 
do domínio de Constantinopla e a região central – ainda nominalmente vinculada a ela 
– era praticamente administrada pelos papas, que, ante a debilidade dos exarcas, 
foram os que conseguiram auferir recursos, organizar tropas e proteger a população 
da Santa Sé. O Reino Franco e as Ilhas Britânicas, por sua vez, nunca estiveram sob 
controle bizantino. Foi, então, nessa cristandade ocidental historicamente distante das 
questões origenistas de sua irmã grega que o legado de Orígenes sobreviveu à Idade 
Média, em grande parte pelas traduções latinas de Jerônimo e, principalmente, pelo 
tão vilipendiado Rufino.  Com o advento da Renascença, o interesse por Orígenes 
floresceu na obra de humanistas como o racional  Erasmo de Roterdã (230)  ou o 
místico  Egídio  (231).  Ele  teve  certo  desinteresse  dos  Reformadores  por  seu 
alegorismo (232),  mas  caiu  nas  graças  de  teólogos  católicos  da  Contra-Reforma, 
como um exemplo de defensor da fé por sua obra Contra Celso (233).

Assim, gradualmente a Igreja Católica fez as pazes com Orígenes ao colocar uma 
pedra  em  cima  de  suas  ideias  mais  heterodoxas.  Seu  verbete  na  Catholic 
Encyclopedia (publicada  em  1913),  por  exemplo,  é  francamente  simpático  a  ele, 
guardando, claro, ressalvas. Na segunda metade do século XX, Orígenes encontrou 
um  importante  advogado  no  frade  Henri  Crouzel,  cuja  obra  o  torna  um  genuíno 
“Pânfilo moderno” a defender o caráter ortodoxo de Orígenes e deixar o que produziu 
de controverso para as indefinições doutrinárias de sua época. Por fim, na audiência 
geral de 25 de abril de 2007, o papa Bento XVI dedicou seu catecismo a Orígenes e,  
entre outros elogios, teceu que:

[Orígenes]  consegue  promover  de  forma  eficaz  a  ‘leitura  cristã’  do  Antigo 
Testamento, respondendo brilhantemente ao desafio dos hereges, principalmente os 
gnósticos e marcionitas, que opunham entre si os dois Testamentos, chegavam ao 
ponto de rejeitar o Antigo (234).



Pode-se dizer, então, que o catolicismo reproduz hoje a atitude de Jerônimo ao aceitar 
o comentarista e apologista, embora mantenha um pé atrás em relação ao teólogo. A 
diferença é ele não vive mais os conflitos íntimos do tradutor da Vulgata.

Notas:

(223) Extraído de [Percival, The Fifth Council - The Capitula of the Council].

(224) “Um da Trindade sofreu” – fórmula teológica usada por monges por monges 
citas (i.e., naturais da Cítia - uma província na foz do Danúbio) em 519 para se opor  
ao nestorianismo.  Em 533,  Justiniano a adaptou para “Um da Trindade sofreu na 
carne”, o que além continuar antinestoriano, era nebuloso o bastante para ser aceito 
tanto por calcedonianos como por monofisistas, pois não definia exatamente qual era 
a relação entre o Verbo e a carne. Era uma tentativa de encontrar um substituto para 
o Henoticão de Zenão, que fora suprimido para agradar Roma.

(225) Extraído de [Percival, The Fifth Council - The Capitula of the Council].

(226) Cf. [Frend, cap. VII, pp. 282-3]

(227) Para saber mais sobre o declínio do Império Romano do Oriente após Justiniano 
e começo da ascensão árabe, recomendo ler [História das Civilizações, vol. II, pp. 48-
50 e 68-73], [Angold, cap. III, pp. 49-51], [Lewis, cap. III, pp 59-88 e cap. IV, pp. 106-9] 
e [Frend, cap. IX e epílogo].

(228)  É  tradicional  a  visão  de  que  os  monofisistas  encararam  os  árabes  como 
libertadores, mas também há outra opinião:

Os bizantinos perderam a Síria, a Palestina e o Egito com igual rapidez. Não era 
muito surpreendente, considerando-se que no início do século a Síria e a Palestina 
haviam estado em mãos persas durante quase vinte anos, e o Egito, durante dez. A 
restauração da administração bizantina ainda estava apenas num estágio preliminar 
quando  os  exércitos  do  Islã  atacaram.  A  perda  das  províncias  é  muitas  vezes 
atribuída à deslealdade das comunidades cristãs, que, segundo consta, viram os 
árabes como libertadores do jugo bizantino. Isso é bobagem. Essas comunidades 
simplesmente  seguiam o que  se  tornara  prática  tradicional  nas  guerras  com os 
persas: era melhor render-se e esperar o desfecho da guerra. Os bizantinos sempre 
haviam sido vitoriosos, mas não dessa vez.

[Angold, cap. III, p. 50]

(229) [Frend, epílogo, p. 359].

(230) [Backus, cap. XIV, pp. 567-9].

(231) [Backus, cap. XII, p. 499].

(232) [Backus, cap. XV, pp. 615-620] e [Backus, cap. XVII, pp. 687-8].

(233) [Backus, cap. XVIII, pp. 709-710]



(234) Catholic News Agency, acessado em 01/08/2010.
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21- Palavras Finais

Este artigo cresceu muito além do esperado. De início, almejava apenas traduzir as 
partes de A Vida de Saba correspondentes à segunda crise origenista e dar um breve 
complemento a ela. Esse complemento, porém, ganhou cada vez mais corpo até ficar 
praticamente mais importante que o texto de abertura. Não houve outro jeito, pois o 
tema  Origenismo  revelou-se  tão  complexo  que  qualquer  tentativa  de  explanação 
sucinta corria o risco de cair em erros similares aos que tanto critiquei e, além disso, 
não é possível entender a própria evolução que a memória de Orígenes teve sem 
descrever o pano de fundo: as idas e vindas na consolidação da ortodoxia cristã. 

Nos três anos em que me dediquei  a este texto,  vi  ao longe mudanças em duas 
personagens que me motivaram a começar a tarefa, ainda que involuntariamente. No 
primeiro  caso,  José  Reis  Chaves  lançou  no  final  de  2009  o  livro  “A  Bíblia  e  o 
Espiritismo”, que é uma coletânea de artigos seus no jornal O Tempo relacionados de 
alguma forma ao tema-título.  Sinceramente,  fiquei  honrado em saber que o artigo 
“Críticas sem Persuasão” - justamente a maior propaganda gratuita que já me deram - 
é logo o primeiro. Vale assinalar que não é o artigo original postado na época, mas 
uma versão com as correções de uma errata, que, por sinal, piorou as coisas. Não foi  
à toa que fiquei contente: se Chaves concluiu dizendo que “as críticas desse site não  
persuadem ninguém” e ao mesmo tempo me deu esse destaque, então, de algum 
jeito, eu tive importância, ainda que não da forma mais producente. 

Uma postura distinta, mas não exatamente oposta, foi tomada por Paulo da Silva Neto 
Sobrinho.  Também profícuo  articulista,  Paulo  Neto  dedicara  um artigo  à  questão 
origenista  “Reencarnação  no  Concílio  de  Constantinopla  -  Orígenes  x  Império 
Bizantino”. Bem, na verdade, há três versões desse artigo circulando pelo veio virtual. 
A  primeira,  de  2005,  transcreve  textos  de  autores  que  defendem  uma  teoria 
conspiratória no século VI e não os questiona praticamente. A versão de 2007 se deu 
após  o  autor  tomar  ciência  do  pouco  embasamento  de  alguns  dos  autores  que 
utilizara. Uma sirene de alarme foi acionada e artigo ganhou mais extratos de autores 
espiritualistas, perdeu alguns trechos dúbios, e Paulo Neto se dedicou um pouco mais 
à análise de evidências, em particular, à  História Secreta,  de Procópio. Foi essa a 
versão destrinchada dois capítulos antes. A última mudança foi em 2010, e o estado 
atual  do artigo pode ser resumido a duas palavras:  concessão e cautela.  Algo da 
primeira e um bocado da última. A historicidade do episódio de Teodora e as 500 
prostitutas é vista com ressalvas, finalmente se reconhece que o “Orígenes histórico” 
não corresponde ao “Orígenes idealizado” por muitos espíritas/espiritualistas - embora 
o perfil do alexandrino apresentado ainda deixe a desejar - e admite-se que há pouca 
evidência para a uma alegada multidão de teólogos ortodoxos reencarnacionistas até 
o século VI. Sem dúvida, foi mudança e tanto de postura, mas o autor ainda é um 
apologista espírita e tem de cumprir esse papel. Talvez por isso não tenha esmiuçado 
os textos de outros autores que traz, evitando, apenas, comprometer-se com eles.  
Botar para valer o dedo em feridas seria pedir muito. O que mais chamou atenção,  
porém,  foi  ainda  ter  se  detido  em  História  Secreta,  nem mesmo outras  obras  de 
Procópio foram analisadas. De 2007 para cá, traduzi praticamente todos os principais 
cronistas  do  período  e,  se  alguém  não  confiar  em  mim,  deixei  referências  para 
acessar suas obras no idioma original. Por que não usar todo esse material novo? 



Talvez por demandar muito mais tempo refazer o artigo do zero tenha decido fazer 
referência a mim (a que sou grato) e deixar ao leitor a tarefa de estudar-me. 

Ambos os autores acima possuem seus méritos intelectuais e arriscaria dizer que isso 
se estenderia a outros membros do grupo apologético a que pertencem. Contudo, 
justamente pelo  seu compromisso assumido e,  em parte,  por  reputações estarem 
jogo, suas capacidades não são usadas plenamente. Um exemplo interessante de 
situação similar foi dado pelo próprio Orígenes.

Numa das poucas trocas de correspondências que chegaram até nós, preservada em 
Filocalia,  Orígenes discutiu  com Júlio  Africano, um erudito cristão romano que lhe 
escrevera questionando a autenticidade da história de Susana e os Anciãos, no livro 
de Daniel, que fora objeto de um dos trabalhos de Orígenes. Júlio observa que, além 
de não pertencer  ao texto  hebraico adotado pelos judeus do século III,  a  história 
possuía um estilo que destoava do restante do livro, sendo provavelmente espúria. 
Orígenes não só lançou uma defesa apaixonada da canonicidade da passagem, mas 
também de outras como Bel e o Dragão, a Oração de Azarias e o Cântico dos Três 
Judeus,  que  existem  somente  na  versão  dos  LXX.  Essa  carta,  ainda  que 
involuntariamente,  acabou por se tornar o exemplo de quando Orígenes enfrentou 
uma mente tão eclética quanto a sua, ao ponto de não ter sido capaz de refutar os 
argumentos  literários  de  Júlio  Africano  e  preferir  calcar  sua  defesa  num apelo  à 
tradição da Igreja. O irônico é que Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno – os 
compiladores de Filocalia – preservaram a carta justamente por considerarem que foi 
bom o desempenho de Orígenes.

Guardada as devidas proporções, diria que a situação de muitos apologistas espíritas 
é análoga: são capazes de agir com destreza contra padres e pastores – gente mais 
comprometida ainda e seguidores de doutrinas bem engessadas – mas têm muita 
dificuldade com quem não encara a Bíblia como matéria de fé e que muito menos está 
presa  ao  Sola  Scriptura ou  à  infalibilidade  papal.  Muitos  de  seus  argumentos, 
infelizmente,  não  vão  além de  um conhecimento  emprestado  e  que  lhes  dá  uma 
rasteira quando descobrem esse autor não é a última palavra em gramática de uma 
língua antiga ou aquele outro é incapaz de fundamentar sua pesquisa histórica em 
documentos  de  época,  ou  pelo  menos  em  outros  pesquisadores  realmente 
embasados. Os membros desses grupos muitas vezes se exercitam com pesos de 
isopor  por  não  colocar  a  si  mesmos  à  prova.  Falta-lhes  alguém  que  lhes  dê  o 
contraditório, um “advogado do diabo”. Algo que só detratores (como gostam desse 
rótulo!) com mais musculatura e menos amarras podem oferecer.

Por falar em diabo, antes que me recomendem para uma longa estadia no pior lugar 
do  umbral,  lembrem-se  que  Satanás  originalmente  não  era  o  “diabo”  que  hoje 
conhecemos e,  sim, um anjo que gozava de intimidade com seu deus, cumprindo 
apenas seu papel de promotor. Talvez por fazê-lo tão bem, tornou-se tão detestado. 
Assim vejo a mim e a vocês, meus caros espiritualistas: promotor e defensor, as duas 
faces de uma mesma moeda e, de certa forma, a razão de ser um do outro. Nossa 
relação  conduz  ao  progresso  mútuo,  não  por  simbiose,  mas  por  pura  corrida 
armamentista. Talvez possamos tomar uma cerveja após cada sessão, porém, diante 
do júri, devemos fazer o que esperam de nós. 



Outra limitação que vi aqui foi a maneira como lidam com o tema “Orígenes” que, em 
vez de ser algo merecedor de atenção por si só, tornou-se apenas um artifício, uma 
carta na manga para ser usada em debates. Não há nada que mais deprecie um 
objeto de estudo que isso. Portanto, não perca seu tempo perguntando por aí afora se 
alguém conhece a origem para a história das 500 prostitutas assassinadas. Se tal  
episódio tivesse o mínimo de embasamento, alguma biografia de Teodora já deveria 
tê-lo  mencionado,  não  acha?  Não  fique  matutando  entre  versões  conflitantes  a 
respeito do que Orígenes realmente acreditava. Leia Orígenes primeiro e descubra 
quais  autores  fazem análises  mais  fundamentadas  e,  a  partir  dessa  comparação, 
verifique qual mais se aproxima. Por fim, acima de tudo, deixe o teólogo do século III  
falar  mais  alto.  Fuja  da  tentação  de  elaborar  um  Orígenes  a  sua  imagem  e 
semelhança. Se ele acreditava em abobrinhas, como a vida das estrelas e planetas, 
era a opinião dele e cabe a você documentá-la e entender suas motivações; nunca 
ridicularizá-las Se a ideia de “queda” das almas de uma beatitude original para você 
não condiz com o que é de se esperar de um reecarnacionista,  que pregaria um 
começo  “simples  e  ignorante”  para  todos  os  espíritos,  lembre-se  que  era  isso  o 
alegado por Orígenes. Tanto defensores como opositores dele não lhe negaram essa 
tese e tal entendimento é ponto pacífico entre os historiadores.

Confesso que inicialmente também buscava em Orígenes e Teodora apenas material 
que  me  fosse  útil  no  portal.  Foi  a  prazerosa  leitura  da  biografia  de  Evans  que 
realmente me despertou interesse pela figura de Teodora.  Não queria mais saber 
apenas se ela mandara 500 prostitutas para o carrasco ou não e, sim, responder a 
mesma indagação (ou lamento) que Procópio fez: como pôde Justiniano escolher uma 
atriz/meretriz  quando  ele  tinha  ao  seu  dispor  as  mais  casadouras  donzelas  da 
nobreza? A resposta só pode ser uma: era uma mulher extraordinária, em todos os 
sentidos que essa palavra possa assumir. O fato de vir da ralé social de sua época 
acabou se convertendo em uma vantagem, pois Teodora aprendeu na escola da vida 
muitas coisas que a vasta educação formal do futuro imperador nunca ofereceria e 
muito menos teriam a oferecer as ricas herdeiras preparadas para a submissão. Deve 
ter  sido  uma forte  atração entre  opostos que,  em vez de enfraquecer  passada a 
impressão inicial, evoluiu para uma estreita simbiose. 

Chamo-a de extraordinária, sim, porque minha admiração não é pela devassa de  A 
História Secreta, mas pela mulher de fibra que liderou a reação contra a revolta de 
Nika e que também segurou as rédeas do governo quando Justiniano quase morreu 
da peste, pela devota monofisita tida por santa pelos seus confrades, pela mão amiga 
estendida  à  desamparada  Preiecta,  por  aquela  que  financiava  a  liberdade  de 
prostitutas,  pela provável inspiradora das leis em prol  das mulheres no Código de 
Justiniano  e  pela  esposa dedicada cuja  morte  abalou profundamente  seu marido. 
Enfim, Teodora vai além de uma simples obra de Procópio e os livros espiritualistas 
com quem me deparei  não conseguiram buscá-la nas demais obras dele e muito 
menos  em outros  autores  do  período.  Não  sei  se  por  ignorância,  comodismo ou 
conveniência, para eles existe apenas uma “prostituta” para suas teses conspiratórias.

O despertar  de meu interesse por  Orígenes foi  um pouco diferente,  mas também 
partiu de uma pergunta capciosa: “quem foi esse indivíduo que provocava tão intensas 
emoções de amor e ódio, às vezes na mesma pessoa?” Foi algo estupidamente mais 
difícil de responder. O alcance de Teodora, bem ou mal, não foi muito além de sua 



vida e  seu protegido  movimento monofisita  já  estava revitalizado o  bastante  para 
continuar pelas próprias pernas. Já com Orígenes, temos o oposto:seu poder foi maior 
APÓS sua morte. E não era por menos, pois, ao contrário de Teodora, ele deixou 
vários escritos que foram lidos e relidos por gerações. Portanto, não é exagero dizer 
que  existiram diversos  “Orígenes”  do século  IV  ao  VI,  ou  melhor,  cada grupo de 
teólogos relembrava Orígenes de um jeito. Estudá-lo acabou por ser algo como lidar 
com  aquelas  bonequinhas  russas  chamadas  matrioskas:  quando  se  abre  uma, 
aparece outra dentro. Da mesma forma, um pequeno pormenor das crises origenistas 
encaminhava  a  análise  para  outro  assunto.  Orígenes  se  tornou  tão  instigante  e 
desafiador por sua complexidade que, se você reler a cada cinco anos sobre os temas 
que o envolvem, vai sempre revisar esse ou aquele ponto sobre sua obra e de seus 
seguidores e detratores.

Então, apaixonei-me por meus objetos de estudo e maltratei  muito meu cartão de 
crédito comprando livros que me fornecessem o máximo possível  da vida,  obra e 
época  dos  dois.  Isso  significou  investir  em  literatura  estrangeira,  importada, 
especializada e, às vezes, esgotada das prateleiras. Mas assevero que valeu cada 
centavo. Lamento não ter tido desde início à minha disposição livros como When the 
Souls had Wings (“Quando as Almas tinham Asas”, de Terryl L.Givens) ou The Rise of  
Monophisite  Movement “  (“A  Ascensão do Movimento  Monofisita,  de William H.C. 
Frend),  que  fornecem  informações  valiosas  sobre  esse  período  turbulento  da 
consolidação  do  cristianismo  e,infelizmente,  decidi  não  inserir  para  não  ter  que 
reorganizar a estrutura do artigo demasiadamente.  Afinal,  já  levara três anos para 
uma tarefa que julgava não consumir  mais que seis meses.  Durante esse tempo, 
amadureci muito minha prosa e hoje já me considero capaz de conversar com meus 
leitores sobre as análises que tenho em mente, em vez de ser um mero catador de 
“falhas” ou compilador de citações como no início deste portal. Devo tudo isso a vocês 
e  venho  aqui  deixar  meu  agradecimento  pessoal  e  que  possamos  um dia  “jogar 
conversa fora” em um território neutro e ameno. [topo]

Até mais e obrigado por tudo!!!
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Capa da tradução inglesa de R.M. Price, Cistercian Publications, 1991.
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Apêndice A – A Vida de São Saba.
Ofereço aos meus leitores a descrição de Cirilo de Citópolis dos episódios sucedidos 
na Palestina do século VI e que descrevem pormenorizadamente o que de fato 
aconteceu. Os fatos são narrados na obra “A Vida dos Monges da Palestina”, mais 
especificamente na biografia de São Saba. O texto e as notas foram extraídos da 
tradução inglesa de R.M. Price e introdução de John Binns. 

Introdução
A Vida de Saba

19. Ele é ordenado Sacerdote
33. A Retirada para a Caverna do Leão
35. Seu Segundo Exílio
36. A Fundação do Nova Laura
50. Missão à Constantinopla
51. Primeira Entrevista de Saba com Anastácio
52. Segunda Entrevista com Anastácio
53. Ele recebe as damas da corte
54. Terceira Entrevista com Anastácio
55. Ele Volta de Constantinopla
70. A Revolta Samaritana
71. Saba na Corte de Justiniano
72. Ele apresenta as Petições ao Imperador
73. Estas Petições São Atendidas
74. Saba Volta à Palestina
76. A Morte de Saba
83.O Recrudescimento do Origenismo
84. Os Origenistas se Reúnem no Nova Laura
85. Um Edito Imperial contra o Origenismo
86. O Ataque ao Grande Laura 
87. O Aparente Triunfo dos Origenistas
88. Cassiano Superior do Grande Laura
89. O Cisma entre os Origenistas
90. O Concílio de Constantinopla e a Vitória da Ortodoxia

A Vida de Ciríaco



Introdução – 10. Disputas Doutrinárias.
Por John Binns

A  carreira  monástica  de  Cirilo  teve  transcurso  numa  sociedade  dividida  pela 
controvérsia doutrinária.  Ele chegou a Jerusalém em 543 e não poderia evitar ser 
arrastado  para  os  dolorosos  eventos  que  ele  descreve  vividamente  nas  últimas 
páginas de A Vida de Saba. Era a época quando os monges do [mosteiro] Grande 
Láurea não podiam andar pelas ruas da capital em segurança (193.21-7). Ele não era 
um  observador  imparcial,  mas  adquiriu  um  agudo  interesse  nas  questões  em 
discussão. Sua mãe tinha receio de que seu filho fosse seduzido pela atração da 
especulação teológica e instruiu-o firmemente a se guiar pelos conselhos de João 
Hesicasta  [John the  Hesychast].  Sua preocupação tinha  claro  fundamento,  pois  o 
próprio Cirilo se mostrou simpático aos ensinamentos do grupo origenista e teve de ter 
o erro de seu modo de pensar firmemente demonstrado por Ciríaco [Cyriacus] (229.4 
– 230.22). Esta conversa aponta para o processo pelo qual ele se tornou um firme 
defensor do “ortodoxo” e teve relação com a vitória final ao participar da fundação do 
Nova Laura após o Concílio de Constantinopla.

Os  homens  santos  de  Cirilo  desempenharam  uma  parte  importante  na  luta  pela 
ortodoxia. A oposição de Eutímio aos monofisistas e de Saba aos origenistas seguem 
um padrão similar. Primeiramente, o inimigo é identificado (41.19-42.15, 103.12-17). 
Então o santo, em vez de arriscar a se corromper associando-se com os heréticos, 
retira-se para região remota (44.15-45.4, 118.29-121.2). Sua ausência é breve e sem 
delongas  volta  para  seu  mosteiro  (45.5-6,  121.14-122.18).  A  correção  de  sua  fé 
reconhecida e sua autoridade confirmada por, entre outros, representantes da família 
imperial (47.26-49.2, 141.24-144.28). A queda final da heresia ocorre após a morte do 
santo, um sinal da efetividade de sua intercessão nas cortes celestes em lugar de 
qualquer fraqueza em seu ministério terreno (66.18-67.20, 198.7-200.16). As lutas de 
Cirilo quanto às outras questões de ortodoxia são referenciadas, mas não descritas 
(221.18-22,  229.7-230.22,  235.14-238.25).  A  profecia  feita  sobre  Eutímio,  que  ele 
restauraria  a  euthymia ou a  confiança às igrejas,  poderia se aplicar  igualmente a 
qualquer um dos santos descritos por Cirilo (9.6-9).

As duas heresias do monofisismo e do origenismo foram fenômenos muito diferentes. 
O  monofisismo  era  um  amplo  e  popular  movimento  de  oposição  às  definições 
cristológicas  do  Concílio  de  Calcedônia.  As  instruções  dadas  por  Eutímio  a  um 
delegado para o Concílio de Éfeso em 431, para defender os ensinamentos de Cirilo 
de Alexandria e Acácio de Miletina, eram típicas das opiniões doutrinárias do grosso 
da Igreja bizantina (33.3-6).  O ensinamento de Cirilo,  que foi  adotado rigidamente 
pelos monofisistas,  era tido como autoritativo.  Mas as declarações doutrinárias de 
Calcedônia  foram  influenciadas  pelas  posições  teológicas  e  linguagem  da  Igreja 
ocidental,  expressas no Livro de Leo, bem como pelos escritos mais familiares de 
Cirilo. O resultado foi uma declaração sobre as duas naturezas em Cristo postas em 
inusitados termos que pareceram a muitos ser um retorno ao nestorianismo demolido 
de  forma  bem  sucedida  em  Éfeso  ao  ano  de  431.  Os  monges,  em  particular, 
receberam as novidades do Concílio de Calcedônia como choque e espanto. (55)
A reação ao Concílio foi imediata e violenta tanto no Egito como na Palestina (41.19-
42.9,  50.20-51.1).  Mas  ao  passo  que  no  Egito  o  sentimento  anti-calcedoniano 



endureceu e finalmente levou ao estabelecimento de uma hierarquia monofisista em 
separado, na Palestina a revolta foi rapidamente sufocada e a ortodoxia calcedoniana 
triunfou por fim. Várias razões para esse desenvolvimento histórico diferente foram 
sugeridas, entre as quais as forças nacionalistas (56). No Egito, a força do movimento 
monofisista jazia nas comunidades de língua copta nas quais a lealdade à memória de 
Cirilo de Alexandria e Dióscoro combinou-se com injustiças sociais e econômicas para 
formar  uma  igreja  separatista  popular  refratária.  Características  similares  são 
encontradas nos grupos monofisistas da Síria, excetuando, é claro, que a língua era o 
siríaco. Na Palestina, a comunidade cristã era grega. A norma escrita atribuída a Saba 
mostra  sinais  de  discriminação  contra  os  falantes  do  siríaco  com sua recusa  em 
permitir que um superior fosse escolhido entre aqueles desse grupo. Os escritos de 
Cirilo [de Citópolis] e Teodoro de Petra não fazem menção da língua siríaca sendo 
usada nos mosteiros. Os mosteiros eram mais abertos à influência externa do que os 
do Egito e o credo calcedoniano lentamente ganhou terreno. (57)

Mas mesmo na Palestina, o debate foi demorado. Cirilo exagerou a importância da 
contribuição de Eutímio. As opiniões doutrinárias atribuídas ao santo são, na verdade, 
as de um século antes e foram tomadas de escritos do imperador Justiniano (39.18 – 
41.3). Historiadores monofisistas dão um relato muito diferente dos eventos, sugerindo 
que as decisões de Calcedônia não foram aceitas na Palestina até a acessão do 
imperador Justino I em 518 (162.10 – 18). (58) É intrigante especular por que Eutímio 
não  apoiou  Teodósio  após  o  Concílio  de  Calcedônia.  Estaria  ele,  na  verdade, 
persuadido da ortodoxia da definição do concílio ou ele fora repelido pela violência e 
ilegitimidade da ascensão de Teodósio.

O  segundo  debate  doutrinário  descrito  por  Cirilo  é  o  com  os  origenistas.  A 
especulação origenista, com base no estudo da Bíblia e seu interesse no destino da 
alma após partir deste mundo, exerceu uma poderosa atração sobre os monges mais 
intelectuais. A história do monacato mostra os origenistas convivendo algumas vezes 
em harmonia com os outros monges, algumas vezes em incômoda tensão e algumas 
vezes em conflito  aberto.  O conflito  fora  particularmente amargo no Egito  após a 
condenação de Teófilo de Alexandria do origenismo em 400. (59). Cirilo descreve a 
existência em Grande Laura de um grupo de monges intelectuais que se queixavam 
da falta de estudos de Saba e seu desenvolvimento em um partido organizado se 
jactando de influentes porta-vozes na corte imperial e unidos por uma aceitação das 
opiniões doutrinárias evagrianas. (60)

O zênite da influência do grupo veio durante a reação ao Edito de Justiniano contra o 
origenismo promulgado em 543. Nos anos seguintes,  foi-se capaz de assegurar a 
indicação de seus candidatos favoritos para os importantes postos de superior  do 
Grande Laura e, finalmente, Patriarca de Jerusalém. Sua queda veio com o Concílio 
de Constantinopla em 553 e dois anos depois os origenistas foram expulsos de sua 
fortaleza em Nova Laura. 

Cirilo escreveu no entusiasmo da vitória, quando estava morando em Nova Laura, um 
membro  da  vanguarda  de  um exército  triunfante.  Um  tema  de  seu  trabalho  é  a 
vocação  dos  líderes  monásticos  para  estabelecer  a  fé  ortodoxa  na  igreja.  O 
envolvimento  e  interesse  nas  controvérsias  doutrinárias  do  século  VI  levou  seu 



“Vidas...” a se tornar uma declaração apologética da fé que viria a ser chamada de 
neocalcedôniana. (61)

Notas à Introdução.
(55)  A  Plephoria de  João  Rufo  é  uma  fonte  monofisista  palestina  que  descreve 
vividamente a repugnância dos monges contra Calcedônia seu ódio a Juvenal.

(56) A postura nacionalista do monofisismo é debatida por Hardy,  Christian Egypt,  
Church  and  People.  Uma  crítica  a  esta  tese  está  em  Jones,  'Were  the  ancient 
heresies nationalist or social movements in disguise?' A evidência de Jones para a 
Palestina é limitada e não se origina da área em torno de Jerusalém.

(57) A listagem dos primeiros monges de Eutímio mostra o caráter internacional deles 
(25.13 – 26.14), mas a evidência completa vem de inscrições nas câmaras funerárias 
do  mosteiro  de  Coziba,  apresentadas  por  Schneider,  'Das  Kloster  monastery  der 
Theotokos zu Choziba'. A Norma de Saba é resumida em Kurtz, 'Tupos kai paradosis'.  
Algumas  das  declarações  doutrinárias  deste  período  são  apresentadas  em  A. 
Grillmeier,  Christ in the Christian Tradition, vol. 2/1, especialmente nas páginas 98-
105, 200-201, 250-252, 279-281,

(58)  A  dependência  de  Cirilo  em Justiniano  é  mostrada  em Schwartz,  362.  Para 
maiores  bases  na  história  da  heresia  monofisista,  veja  Frend,  The  Rise  of  the 
Monophysite Movement.

(59)  Paládio,  História  Láusica,  10.6,  11.4,  dá  um  cômputo  de  vários  respeitados 
monges origenistas no Egito. O conflito contra o origenismo é descrito por Sozomen, 
História Eclesiástica, 8.11-22 e Sócrates, História Eclesiástica, 6.7-13.
(60) Veja Vida de Saba, nota 133.

(61)  Neo-calcedonianismo  é  o  nome  dado  à  teologia  do  segundo  Concílio  de 
Constantinopla (553). Ele harmonizou a teologia de Calcedônia com o pensamento de 
Cirilo de Alexandria.  Veja,  por exemplo,  C. Moeller,  'Le Chalcédonisme et  le Néo-
Chalcedonisme en Orient de 451 à la fin du Vie siècle'.
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A Vida de Saba 

Aqui, serão postos excertos dos capítulos da vida Saba referentes às suas contendas 
com o origenismo, conforme a cronologia feita na descrição de John Binns (segundo 
parágrafo da introdução). Entre colchetes [ ] do corpo de texto, os códigos das folhas 
e  linhas adotados  na  edição do  texto  grego  feita  por  Eduard Schwartz  em 1939, 
seguidos,  às  vezes,  pelo  ano  correspondente  à  narrativa.  Outros  usos  para  os 
colchetes, feitos agora por mim, são o emparelhamento com a cronologia de Binns, 
nos  título  de  cada  capítulo,  e  a  versão  inglesa  dos  nomes  transliterados  quando 
aparecem pela primeira vez.

19. Ele é ordenado Sacerdote [identificado o embrião do partido origenista]

O santificado Martírio [Martyrius] se encontrava próximo do fim de oito anos de seu 
episcopado quando partiu para Deus em 13 [103, 10 – 486 d.C.] de abril da nona 
indicção e Salústio [Sallustius] sucedeu ao episcopado, aos 48 anos de vida de nosso 
padre  Saba.  Então  se  espalharam  em  sua  laura  (n.p.  1)  aqueles  que  eram  de 
pensamentos carnais e, nas palavras da Escritura, 'deficientes em Espírito' (Jz 19), 
Por um tempo considerável eles engendraram intrigas que lhe causaram problemas 
de todo o tipo; afinal [103, 15], foi possível para Judas ser tolerado entre os apóstolos, 
e para Giezi por um tempo junto a Eliseu (2 Rs 5:20-27), e para Esaú ser filho de 
Isaque, e Caim ser irmão de Abel.

Estes homens dos quais falo, agindo em conjunto, partiram para a cidade santa e 
abordaram o Arcebispo Salústio,  pedindo-lhe que lhes desse um superior  (22).  O 
arcebispo  disse  a  eles,  'De  que lugar  vocês  são?'.  'Vivemos num desfiladeiro  do 
deserto',  responderam.  O  [103,  20]  arcebispo  perguntou,  'Em  qual  desfiladeiro?' 
Estando pressionados, responderam, 'No que é chamado por alguns como o de Abba 
Saba'. 'Onde então está [103, 25] Abba Saba?', perguntou o arcebispo. Responderam, 
'Ele  é  incapaz  de  dirigir  o  lugar  por  causa  de  sua  extrema  rusticidade  (23). 
Acrescentando  mais  uma  questão,  nem  o  próprio  é  ordenado  nem  tem  deixado 
ninguém mais se tornar clérigo. Como então pode ele governar uma comunidade de 
cento e cinquenta pessoas?' [104.] Certo Círico [Cyricus], digno de menção, padre e 
superior  da santa igreja da Ressurreição a guardião da Cruz (n.p.  2),  que estava 
presente na ocasião e tinha ouvido o que foi dito, perguntou-lhes, 'Vocês o aceitaram 
nesse lugar ou foi ele quem [104, 5] os aceitou?' Responderam que 'na verdade foi ele 
quem nos aceitou, mas por causa de sua rudeza ele está incapaz de nos comandar, 
agora que nos multiplicamos'. O três vezes louvado Círico perguntou de novo, 'Se ele, 
como dizem vocês, foi capaz de ajuntá-los nesse lugar e colonizou esse lugar que era 
um deserto,  como poderia  ele  mais  ainda governar  tanto o lugar  que vem sendo 
colonizado quanto aqueles que trouxe [104, 10] em união? Deus, que o assistiu em 
reuni-los e fundar o local, vai assisti-lo ainda mais em governá-lo.' Neste momento o 
arcebispo  dispensou-os  com as  palavras,  'Saiam por  enquanto,  reflitam  e  voltem 
amanhã.'

Então, chamando o abençoado Saba como se fosse por outra [104, 15] razão e bem 
como convocando seus acusadores, ele o ordenou sacerdote na frente de seus olhos 
e lhes disse, 'Vejam, aqui vocês têm seu padre e superior sua laura, eleito por Deus 



do alto  e não dos homens,  pois  ao impor  as mãos eu apenas confirmei  a divina 
eleição.' Após dizer isto, levou o abençoado Saba e estes homens para a laura, [104, 
20] acompanhado pelo mencionado acima guardião da Cruz, Círico. Ele inaugurou a 
igreja construída por Deus e estabeleceu um altar consagrado no abside construído 
por Deus e colocou muitas relíquias de mártires santos e vitoriosos sob o altar, em 12 
de  dezembro  da  décima  quarta  indicção,  [491  d.C.]  aos  53  anos  da  vida  do 
abençoado Saba, [105.] no ano em que o imperador Zenão [Zeno] morreu e Anastácio 
[Anastasius] sucedeu ao trono (24).

Notas:
(22) – Presumivelmente, os rebeldes esperavam que Salústio fosse mais simpático a 
eles que Martírio que, como um dos monges de Eutímio, deveria ter conhecido Saba.
(23) – Nos antigos círculos monásticos egípcios era um elogio ser chamado de 
'rústico', que implicava nas virtudes camponesas de trabalho árduo e iniciativa 
pessoal; ver Apopththegmata Patrum, Arsenius 5. Sugere-se aqui que Saba é inapto 
para governar. Há alguma verdade nesta acusação. Os registros da educação de 
Saba sugerem que ela foi limitada a aprender a disciplina monástica e Cirilo não faz 
referência a qualquer educação nos mosteiros de Saba (87,25 – 88,1). 

(24) – A décima quarta indicção ocorreu em primeiro de setembro de 490 a 31 de 
agosto de 491. Zenão morreu em 9 de abril de 491 e Anastácio foi coroado dois dias 
depois.

Notas do portal:
(1) - “Laura” é um tipo de estrutura monástica da igreja ortodoxa em que cada um dos 
monges vivia só em sua cabana, cela, caverna, etc., mas suficientemente perto um 
dos outros para permitir uma comunhão. Uma cidadela de monges. Um outro termo 
comum à igreja oriental é o de “abba” (ou “aba”). - ao pé da letra significa “pai” em 
língua siríaca. As palavras portuguesas “padre” e “pai” vieram do latim “pater” (pai), 
porém a primeira adquiriu significado eclesiástico para sacerdote. No mesmo sentido 
“abba” deve ser entendido.

(2) - A Cruz ou A verdadeira Cruz era uma suposta relíquia da própria onde Jesus 
morreu. Foi perdida durante as cruzadas.
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33. A Retirada para a Caverna do Leão [retirada para região remota]

Quando, pela graça de Deus, houvera ele em curto espaço de tempo aumentado a 
laura, ampliado a comunidade, fundado o cenóbio de [Monte] Castellion e se tornado 
exarca de todas as [118, 25] outras lauras e anacoretas, seus discípulos e acusadores 
mencionados acima,  todos mais invejosos por  ocasião da fundação de Castellion, 
incitaram  outros  da  comunidade  e,  sendo  agora  em  número  de  quarenta,  foram 
guiados por algum demônio maligno para fomentar a sedição contra ele. Nosso padre 
Saba, gentil para homens apesar de um guerreiro contra os demônios, rendeu-se a 
eles  e  se  retirou  para  a  região  de  Citópolis;  estabeleceu-se  numa  área  deserta 
próxima ao rio Gadarão [Garadôn] e lá ficou por um curto período numa caverna onde 
um enorme leão costumava se retirar. [119.] Por volta da meia noite, este leão voltou 



e encontrou o abençoado dormindo.  Agarrando seu hábito retalhado com a boca, 
esforçou-se para tirá-lo da caverna. Quando acordou e começou a salmodia noturna, 
o leão saiu e esperou do [119, 5] lado de fora da caverna; quando o ancião tinha 
completado o ofício e se deitado no lugar onde o leão costumava a deitar, ele veio de  
novo e, agarrando seu hábito retalhado, começou a puxá-lo, tentando removê-lo da 
caverna. Então, com o leão pressionando-o para deixar a caverna, o ancião falou a 
ele  com [119,  10]  confiança  de  espírito,  'A  caverna  é  espaçosa  o  bastante  para 
fornecer pleno abrigo para nós dois, pois ambos temos um Criador. Quanto a você, se 
quiser,  fique aqui;  se não,  retire-se.  Eu mesmo fui  moldado pela mão de Deus e 
privilegiado  ao  receber  sua  imagem'.  Ao  ouvir  isto,  o  leão  sentiu  algum  tipo  de 
vergonha e se retirou.
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35. Seu Segundo Exílio [retorno após breve ausência]

Ao  retornar  a  sua  própria  laura,  o  santificado  Saba  descobriu  que  os  quarenta 
mencionados acima, os propensos a [120, 15] partilhar do mal,  tinham corrompido 
outros  e  se  tornado  sessenta.  Ele  ficou  aflito  e  chorou  copiosamente  pelo  dano 
infligido a sua comunidade, e assombrado com o quão cobiçosa e preparada é a 
maldade em atrair o negligente para si. De início, opôs paciência à irascibilidade deles 
e seu amor ao ódio, controlando seu [120, 20] discurso com entendimento espiritual e 
integridade. Subsequentemente,  porém, quando viu que lhes crescia a audácia na 
maldade e apelo à sem-vergonhice, não suportando caminhar no humilde caminho de 
Cristo, mas alegando desculpas a seus pecados e inventando desculpas e razões 
para justificar suas [120, 25] paixões, ele deixou espaço para ira divina e se retirou 
para a região de Nicópolis, onde viveu como um eremita por muitos dias sob uma 
simples alfarrobeira, vivendo de alfarrobas. Ao saber disto, o bailio do lugar apareceu 
para  vê-lo  [121.]  e  construiu  para  ele  uma cela  no  mesmo lugar;  esta  cela,  pelo 
amparo e favor de Cristo, tornou-se em pouco tempo um cenóbio.

Enquanto  vivia  nesta  região,  aqueles  bravos  monges,  tomando  vantagem de  sua 
longa ausência, relataram pela laura, 'Nosso prior, ao vagar pelo deserto, caiu presa 
de animais selvagens.'  Enganando o resto, foram para a cidade sagrada ao santo 
Arcebispo  Elias  e  disseram,  'Nosso  prior,  retirando-se  para  o  [121,  5]  deserto  da 
região do Mar Morto, foi devorado por leões. Dê instruções para que nos seja dado 
um superior'. Mas Elias, como um verdadeiro sumosacerdote do Deus, conhecendo 
dos tempos de Santo Eutímio os hábitos do pio Saba desde a juventude, respondeu-
lhes, 'Não acredito em vocês, pois eu sei que Deus não é injusto a ponto de deixar  
seu servo cair presa de animais selvagens. Mas vão, em vez disso busquem por seu 
prior ou então fiquem quietos até Deus o mostrar'. 

Quando a Festa da Consagração (42)  se aproximou,  Abba [120,  15]  Saba,  como 
costumeiro  para  os  superiores,  partiu  para  a  cidade santa  com alguns  irmãos do 
mosteiro próximo a Nicópolis, pois, como foi dito, ele fundara um mosteiro lá e atraiu 
irmão para ele, visto que Deus o assistiu a cada momento crítico, em cada lugar e a 
cada problema. Com alguns superiores, ele adentrou para [120, 20] ver o arcebispo. 
Vendo o ancião, o patriarca se encheu de alegria e, levando-o para longe, ordenou-lhe 
para voltar a sua própria laura. Quando Saba pediu para ser eximido e absolutamente 



recusou, o arcebispo ficou irritado e disse. 'Acredite nisto:  se você não considerar 
minha ordem e [120, 25] conselho, nunca mais verá minha face. Não posso admitir 
que o fruto de seu trabalho seja dirigido por outros'. Quando o arcebispo disse isso, 
nosso padre Saba consentiu em obedecer ao seu comando; mais foi compelido a 
mencionar a revolta dos sessenta conspiradores e seu desejo de causar problemas. 
Com isso, o patriarca, impelido à ação, redigiu para os membros da laura a seguinte 
carta:

[122.]  Desejo  que  saibam,  queridos  irmãos,  que  seu  padre  está  vivo  e  não  foi  
devorado  por  leões.  Ele  veio  até  mim  para  a  festa  e  eu  o  impedi  e  proibi  de 
abandonar sua própria laura, que o[122, 5] próprio logrou fundar com a ajuda de  
Deus. Vocês devem, portanto, recebê-lo de volta com a devida honra e se sujeitar a 
ele da mesma maneira. Pois vocês não o escolheram, mas ele os aceitou; este é o 
porquê  devem  se  sujeitar  a  ele.  Se  algum de  vocês  for  irresoluto,  arrogante  e 
desobediente, e não tolerar ser submetido, então não fiquem aí. Seria intolerável 
para ele não recuperar seu próprio mosteiro.

Então nosso padre Saba, não sabendo como desobedecer, fez um dos discípulos que 
estavam com ele,  natural  de  Nicópolis  e  chamado  Severo  [Severus],  superior  do 
mosteiro próximo a Nicópolis; ele, após comandar este mosteiro por muitos anos, foi  
sucedido por Domno [Domnus] quando morreu. Domno morreu depois de [122, 15] 
muito tempo, deixando Sabarão [Sabarôn] como seu sucessor. Quanto a tal Sabarão 
sabe ter envelhecido lá e comandado até o presente dia.

Notas:
(42) – A Festa da Consagração ou Encênia [Encaenia] comemorava a consagração 
da Igreja da Ressurreição de Constantino em 335. As comemorações começavam em 
13 de setembro e duravam uma semana. O peregrino Egéria [Egeria] (The Travels of  
Egeria 48-49) relata que de quarenta a cinquenta bispos estavam presentes, bem 
como monges do Egito, Síria e Mesopotâmia.
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36. A Fundação do Nova Laura [O partido origenista se define]

Levando a  carta  do  patriarca,  o  santificado  Saba  [122,  20]  retornou  a  sua  laura.  
Quando  a  carta  foi  lida  em  voz  alta  na  igreja,  aqueles  audaciosos  sessenta, 
veementemente indignados e cegos por sua própria maldade, fizeram uma aliança por 
um comum acordo e se puseram em ordem de batalha contra o santo padre como se 
fosse para a guerra. Enquanto alguns deles preparam as vestimentas e bagagem para 
a  partida  de  todos,  os  demais  levaram machados,  pás,  enxadas  e  alavancas  e, 
subindo até a torre dele, demoliram-na até as fundações, com atroz violência, e a 
atiraram suas tábuas e pedras no [123.] desfiladeiro abaixo. Então se retiram com sua 
bagagem e, seguindo para a laura de Souka (43), pediram para se estabelecer por lá. 
Ao ser informado sobre eles,  o santo Aquilino [Aquilinus],  que então fora indicado 
como superior de Souka, rejeitou-os e não os acolheria. Quando não conseguiram 
serem [123, 5] acolhidos, se retiraram para o desfiladeiro ao sul de Theoka, onde 
encontraram  água  é  vestígios  de  celas  outrora  construídas  pelos  aposquistas 
[Aposchists] (n.p. 3). Aqui se estabeleceram, fizeram celas para si e denominaram o 



sítio de Nova Laura. Após sua partida dessa forma da laura do ancião, o restante 
pôde oferecer como fruto ao Senhor sua [123, 10] pureza de coração sem estorvo, 
como grãos que crescem assim que as ervas daninhas tenham sido arrancadas.

Pouco  tempo  depois,  São  Saba,  sendo  avisado  de  onde  seus  discípulos  que 
desertaram se encontravam, tomou os animais da laura e de Castellion carregados de 
mantimentos  e  partiu  para  lá  a  fim de  visitá-los.  Alguns  deles,  [123,  15]  vendo-o 
chegar,  disseram  uns  aos  outros,  'Vejam,  está  vindo  o  vesgo'.  O  santo  ancião, 
percebendo que eles estavam em grande dificuldade por não terem nem uma igreja,  
nem quem celebrasse culto, mas comungavam aos domingos no santuário do profeta 
santo Amós em Theoka, e que estavam sujeitos à desordem da anarquia e, além 
disso, em [123, 20] rixa e divergência uns com os outros, apenou-se deles e relatou 
seu caso ao patriarca, pedindo-lhe que os assistisse. O patriarca lhe deu o peso de 
uma libra em moedas de ouro e também lhe concedeu autoridade sobre aquele lugar 
e os que nele viviam como sendo [123, 25] de sua própria comunidade. Então o pio 
ancião voltou a eles com habilidosos operários e todos os recursos e, passando cinco 
meses com eles, construiu-lhes uma panificação e uma igreja, que ele mobiliou e [507 
d.C.] consagrou no sexagésimo nono ano de sua vida.

Mandando chamar o João mencionado acima [124.] de sua própria laura, grego de 
nascimento e dotado do dom da profecia, fez dele superior de Nova Laura. Este João 
foi inspirado por Deus a profetizar o que aconteceu à Nova Laura em nosso próprio 
tempo; [124, 5] visto que quando ele estava preste a morrer no Senhor e os líderes da 
comunidade estavam sentados junto a ele, irrompeu em lágrimas e disse, 'Ouçam, 
virão  os  dias  em  que  os  irmãos  desta  comunidade  se  tornarão  extremamente 
orgulhosos e  afastados da fé  ortodoxa,  mas seu orgulho será humilhado e  serão 
perseguidos por sua [124, 10] insolência'. Após dizer isto, ele conseguiu o abrigo do 
descanso, após governar esta laura de maneira agradável a Deus por sete anos e 
exibir  poderes  miraculosos.  Os  padres  locais,  a  conselho  de  nosso  padre  Saba, 
nomearam  um  romano  chamado  Paulo  [Paul],  um  homem  ingênuo  e  [124,  15] 
desinteressado,  esplêndido  em virtudes  pias.  Porém Abba  Paulo,  após  comandar 
Nova Laura a contra sua vontade por seis meses, debandou para a Arábia e em 
seguida  foi  para  Caparbarica  [Caparbaricha]  até  o  Severiano  [Severianus] 
mencionado acima, que estava fundando um cenóbio por lá, morreu em tal lugar. Os 
padres de Nova Laura informaram ao [124, 20 ] ancião de Deus da fuga de Paulo e,  
por repetidas súplicas,  obtiveram como superior  seu discípulo Agapeto [Agapêtus], 
mencionado acima.

Agapeto,  ao  se  tornar  superior  de  Nova  Laura,  encontrou  quatro  monges  na 
comunidade, admitidos pelo ingênuo Paulo em completa ignorância a respeito deles, 
que  desposavam as  doutrinas  de  Orígenes;  seu  [124  ,25]  líder  era  um palestino 
chamado Nono [Nonnus], que, fingindo ser um cristão e simulando devoção, defendia 
as doutrinas dos ímpios gregos, judeus (n.p. 4) e maniqueus, isto é, os mitos acerca 
da preexistência relatados por [125.]  Orígenes, Evágrio e Dídimo. Temendo que a 
corrupção  de  heresia  se  espalhasse  aos  outros,  o  abençoado  Agapeto,  com  a 
concordância  do  santo  arcebispo  Elias  e  ao  seu  comando,  expulsou-os  de  Nova 
Laura; ao serem expulsos, partiram para a planície, para lá semear sua perniciosa 
erva daninha (45). [125, 5] Depois que algum tempo se passara e o arcebispo caíra 



vítima de uma conspiração, como será relatado em breve, Nono e seus companheiros 
foram à cidade sagrada e pediram a seu sucessor como patriarca que fosse permitido 
voltarem  à  Nova  Laura.  Agraciado  com  divino  discernimento,  ele  convocou  tanto 
Santo Saba e o abençoado Agapeto e perguntou se era possível que eles fossem 
admitidos. [125, 10] Agapeto respondeu, 'Eles corrompem a comunidade ao fomentar 
as doutrinas de Orígenes e eu preferiria deixar o lugar a misturar esses homens com a 
comunidade  que  me  foi  confiada'.  O  arcebispo  disse,  'Você  fez  um juízo  bom e 
aprazível a Deus.' Então, sendo informados que o arcebispo não [125, 15] lhes daria 
permissão esse homens voltaram à planície. Quando o abençoado Agapeto tinha bem 
governado a Nova Laura por cinco anos e então faleceu, os monges de Nova Laura 
nomearam certo Mamas como superior. Nessa ocasião, Nono e seus companheiros, 
ouvindo falar da morte de Agapeto e nomeação de Mamas, reapareceram e [120, 20] 
foram privadamente admitidos por Mamas dentro de Nova Laura, mantendo em suas 
almas suas perversas ficções, mas guardando-as totalmente em segredo para que 
não  chegassem aos  ouvidos  dos  monges  por  temor  ao  nosso  santo  Saba;  pois, 
enquanto ele esteve vivo, houve só uma confissão de fé entre todos os monges do 
deserto. Basta o que foi dito até agora sobre os monges de [125, 25] Nova Laura;  
voltarei ao assunto em sequência às conquistas do ancião de Deus.

Notas:
(43) – Souka ou Antiga Laura era uma das três fundações de Caritão [Chariton]. As 
numerosas cavernas que formavam o centro do mosteiro podem ser vistas no vale ao 
sul de Belém, que ainda porta o nome do fundador, Wadi Khureitun. Veja Vailhé, 21, e 
Chitty, The Desert a City 14-16.

(44) – Era o sítio do antigo mosteiro de Romano [Romanus], mencionado em 49, 12 e 
67,17 [Vida de Eutímio]. Está localizado em Kasr el-'Abd. Ver M. Marcoff e D.J. Chitty, 
'Notes on Monastic Research in the Judean Wilderness 1928-9'; Vailhé 87; Ovadiah 
93.

(45) – A influência do patriarca era mais fraca na planície costeira. Durante a vida de 
Eutímio, o principal centro de origenismo era a região ao redor de Cesaréia (39, 28-
28) (n.p 5). 

Notas do portal

(3) – O termo aposquista - Αποσχισται , ”apartados [da comunhão]”, em tradução livre 
- designava, segundo Cirilo em 47, 7; o principal grupo monofisista de oposição a 
Eutímio após o concílio de Calcedônia.

(4) – A enciclopédia Judaica, em seu verbete dedicado à alma expõe diversas formas 
de preexistência concebidas no judaísmo.  Filo  de Alexandria e alguns apócrifos e 
deuterocanônicos (sb 8-19) podem remeter à ideia de preexistência e a distinção entre 
boas almas as dos ímpios, sendo que estas podem vir  ao mundo com castigo.  A 
literatura rabínica e talmúdica, porém, rejeita a ideia de que o corpo seja prisão da 
alma e, sim, uma ferramenta de seu progresso. Ela teria sido dada em estado puro e 
assim deveria ser devolvida, sob ameaça de ser “queimada” caso não o fosse. Tanto 
apócrifos como a literatura rabínica defendem um número de almas fixo, formadas 
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durante a criação do mundo. Segundo esta última, o messias não virá até todas as 
almas  passarem por  uma experiência  terrena;  já  conforme alguns  apócrifos,  nem 
todas  encarnariam.  Na  filosofia  judaica,  tem-se  Saadia  Gaon  como  oponente  da 
preexistência, defendendo a tese da formação conjunta da alma e do corpo. Sugiro a 
leitura  do  link  acima  para  os  que  quiserem  mais  detalhes  e  as  referências  das 
citações.  Quanto  a  crença  em múltiplas  existências  terrenas  no  judaísmo,  ela  se 
difundiu mais tardiamente na Idade Média, sugiro a leitura de Transmigração de almas 
da mesma enciclopédia.

A quem quiser ler as fontes apócrifas, sugiro cuidado no livro de Enoque eslavônico (II  
Enoque ou Livro dos Segredos de Enoque) citado pela enciclopédia:  a passagem 
citada (XXIII, 5) existe apenas na recensão longa do texto. A recensão contida na 
compilação de Maria Helena de Oliveira Tricca, “Apócrifos – Os Proscritos da Bíblia”, 
vol.  I,  é  a  curta.  Todos  os  textos  em inglês  que  encontrei  pela  internet  também 
disponibilizam apenas a versão curta. O texto longo está disponível, em inglês, em 
“The Old Testament Pseudoepigrapha”, vol. I, de James H. Charlesworth. Em nota de 
rodapé, Charlesworth indaga de tal passagem foi adição cristã (no texto longo, por 
similaridade  de  uma  palavra  eslavônica  com  mt  24:34)  ou  omissão  por  censura 
ortodoxa (no curto) e pende a balança para esta última hipótese devido ao II Concílio 
de Constantinopla. Na verdade, diria eu, a pré-existência já fora rechaçada 150 anos 
antes, durante a primeira crise origenista. O concílio de 553 apenas reafirmou isto 
pela crise gerada pelo monges de Nova Laura, como será visto mais adiante.

(5)  Eutímio teve uma vida muito longa para expectativa da época (376-473)  e foi 
contemporâneo da primeira crise origenista e teve um encontro com o jovem Saba. De 
39, 20 a 40, 15; Cirilo narra a oposição de Eutímio a seis heresias de sua época, a 
saber:

• Arianismo –  Derivada  a  partir  de  uma fórmula  criada  pelo  presbítero  Ário  de 
Alexandria (séc. IV) para conciliar a divindade de Jesus com a mutabilidade da 
criação. Segundo ele, no princípio haveria apenas o Pai que em determinado 
instante criara o Filho e por meio dele criou todas as coisas. Cristo, portanto, era 
uma entidade divina, mas subordinada ao Pai como primeiro da criação. E foi ele 
que  deu vida  a  tudo  o  mais  -  sendo o  Espírito,  analogamente,  sua  primeira 
criatura - e tornou-se humano. Flertava com o subordinacionismo de Orígenes e 
se  dividia  em  três  correntes:  Anomoeanos (“Dissimilar”)  ou  ultra-arianos  – 
ressaltavam a separação entre Pai e Filho -, homoeanos (“Similar”) ou arianismo 
propriamente  dito,  e  os  semi-arianos  ou  homoiousianos  (“de  substância 
semelhante”)  –  que  aproximavam a  divindade  do  Filho  à  do  Pai.  Ainda  era 
doutrina adotada pelos povos bárbaros conversos à época de Justiniano, como 
os ostrogodos da Itália e vândalos na África;

•  Monofisismo - Fundada no séc.  V pelo religioso bizantino Eutíquio,  prega que 
Cristo possuía apenas a natureza divina, que absorveu a humana. Supõe-se que a 
Imperatriz Teodora foi partidária dele.
• Maniqueísmo – Fundada por Manes (ou Mani) no império Parta do séc. III, tinha 
uma  concepção  dualista  do  mundo,  com  espírito  e  matéria  representando 
respectivamente o bem e mal.
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•  Nestorianismo – Fundada pelo patriarca de Constantinopla Nestório no séc. V, 
advogava a total independência entre as naturezas humanas e divinas de Cristo, 
como pessoas unidas, mas distintas. 
• Origenismo – Conjunto de doutrinas atribuídas ao teólogo Orígenes de Alexandria 
do século III. Daria para escrever um livro discutindo sobre exatamente o que ele 
defendeu e  o  que  foi  feito  de  seus ensinos  depois.  E  isto  tal  foi  escrito:  como 
observou  a  historiadora  Elizabeth  A.  Clark  –  The Origenist  Controversy  -,  cada 
personagem envolvido na primeira crise origenista (séc. IV), seja ele antagonista ou 
defensor,  tinha  sua  própria  concepção  de  quais  eram  os  pontos  polêmicos  de 
Orígenes. Para Eutímio, segundo Cirilo, dois pontos do origenismo de sua época 
eram  nevrálgicos:  a  preexistência  das  almas  –  com  sua  encarnação  devido  a 
pecados cometidos num estado de original beatitude – e restauração de todos os 
decaídos  ao  fim  dos  tempos.  No  século  VI,  torno-se  comum entre  os  monges 
palestinos uma versão mais radical do origenismo feita pelo asceta Evágrio Pôntico 
(séc. IV). 
• Sabelianismo – Atribuída ao religioso Sabélio no séc. III, em Roma. Advogava que 
a Trindade não era constituída por três pessoas, mas por “modos” ou atributos de 
Deus.

Segundo a nota (59) referente à vida de Eutímio, seria difícil que este topasse com um 
sabeliano ou ariano pelo deserto palestino, sendo provável que Cirilo as tenha incluído 
para enfatizar a ortodoxia dele. 

[indice]

***

Aqui há uma série relatos contando milagres feitos por Saba, fundação de cenóbios, 
morte de alguns personagens, etc. O esquema comparativo de Binns entre Saba e 

Eutímio volta em sua primeira ida à Constantinopla.

***

50. Missão a Constantinopla

[139, 20] No sexagésimo terceiro (n.p. 6) ano da vida do grande Saba [511 d.C.], o 
arcebispo Elias, desejando enviar alguns dos superiores monásticos à Constantinopla, 
convocou nosso padre Saba e implorou-lhe que fosse com eles e lutasse com toda 
sua força para proteger a mãe de todas as igrejas do distúrbio, já que o imperador 
[139, 25] Anastácio [Anastasius], em absoluto exaspero, estava tentando inverter e 
derrubar  todo o estado das igrejas  da Palestina.  A causa do exaspero e fúria  do 
imperador  contra  o  arcebispo  relatarei  em  poucas  palavras,  indo  direto  às  suas 
origens.

Quando o  abençoado  Elias  obteve  a  sé  de  Jerusalém,  [140.]  no  terceiro  ano  do 
reinado de Anastácio, a Igreja [494 d.C.] de Deus estava em confusão por meio de 



tripla divisão (60). os bispos de Roma estavam em rixa com os de Bizâncio por causa 
da inclusão nos sagrados dípticos do nome de Acácio [Acacius], que [140,05] fora 
bispo  de  Constantinopla,  com o  pretexto  de  ele  não  seguir  o  próprio  rigor  deles, 
enquanto os de Bizâncio estavam em rixa com os de Alexandria com o pretexto de 
sua anatematização do Concílio de Calcedônia (n.p. 7) e aceitação da comunhão de 
Dióscoro, que fora deposto por ele; Elias estava em comunhão [140, 10] apenas com 
Eutêmio  [Euthemius]  de  Bizâncio,  ao  passo  que  os  ocidentais,  como  se  disse, 
estavam em dissidência e Paládio [Palladius] de Antioquia, para agradar o imperador, 
anatematizara  o  decreto  dogmático  de  Calcedônia  e  aceitara  a  comunhão  dos 
alexandrinos. Nesta conjuntura, bispo Eufêmio [Euphemius] de Constantinopla, que 
dera aprovação sinódica ao decreto dogmático de Calcedônia, fora [140, 15] retirado 
de sua sé com base em falsas acusações. Enquanto os bispos de Alexandria e de 
Antioquia aprovaram a expulsão de Eufrêmio, Elias, que ainda não completara seu 
segundo ano como bispo, sentiu-se incapaz de dar sua aprovação; mas ao saber o 
ordenado  ortodoxo  Macedônio  [Macedonius]  a  partir  das  cartas  sinódicas  dele, 
aceitou-o  em  sua  comunhão,  um  fato  que  [140,  20]  de  início  transtornou 
consideravelmente  o  imperador  (61).  Desta  maneira,  houve  um  acordo  entre 
Macedônio e Elias. Mas quando, após a morte de Paládio, Flaviano [Flavian] obteve a 
sé de Antioquia e estava reconciliado com eles, o imperador, valente apenas contra a 
lealdade, não poderia suportar a concórdia deles, ficando então loucamente ansioso 
para  bani-los.  Primeiramente,  acusando  Macedônio  com  várias  acusações  falsas, 
[141.] expulsou-o se sua sé e promoveu Timóteo [Timothy] a ela; exigiu o assento de 
Flaviano e Elias, que aprovaram as cartas sinódicas de Timóteo, mas não a deposição 
de Macedônio.  Nesta conjuntura,  com o imperador  veementemente agitado contra 
ambos, uma furiosa [141, 5] tempestade envolveu ambas as igrejas.

Foi por causa disso que o abençoado Elias, como foi dito, enviou nosso padre Saba e 
outros superiores com ele à Constantinopla, com a seguinte carta ao imperador: “A 
elite dos servos de Deus, bons e leais e líderes no deserto inteiro, incluindo nosso 
senhor Saba, o colonizador e guardião de nosso deserto [141, 10] e eminência sobre 
toda  a  Palestina,  eu  enviei  para  rogar  a  sua  Majestade.”  Assim  foi  a  carta  de 
Arcebispo Elias. Nosso padre Saba obedeceu à hierarquia pela avidez em ajudar, se 
pudesse,  a  fé  católica  ortodoxa  que  [141,  15]  na  ocasião  fora  atirada  numa 
tempestade e estava em perigo.  Quando já estava a caminho e completando sua 
viagem,  o  imperador  Anastácio,  possesso  por  uma  incontrolável  fúria  contra  os 
patriarcas Flaviano e Elias,  deu ordens para que houvesse um concílio  em Sidon 
Oriental  [Sidon  of  the  Oriental]  e  [congregasse  os]  bispos  palestinos,  e  que  os 
presidentes  do  concílio  fossem  Sotérico  da  [141,  20]  Cesareia  da  Capadócia 
[Soterichus  of  Caesarea  of  Cappadocia]  e  Filoxeno  de  Hierápolis  [Philoxenus  of 
Hierapolis], que se notabilizaram em anatemizar o dogmático decreto de Calcedônia e 
abraçando Eutíquio [Eutiques] e Dióscoro e suas heresias.

Notas:
(60) O seguinte breve esboço da política eclesiástica assina os problemas encarados 
pelo imperador. De um lado estava Roma, para quem o Concílio de Calcedônia era 
uma essencial definição da fé. Do outro estava Alexandria e seu território do Egito, 
que reverenciava Dióscoro e rejeitava Calcedônia. A política de Anastácio foi baseada 
no Henoticão de Zenão [Zeno's Henoticon] que buscou reunir  o império rejeitando 



Calcedônia. Porém ele apenas conseguiu antagonizar com Roma e falhou em agradar 
os mais estritos egípcios monofisistas. Um resumo apropriado desta fase da política 
imperial está em Frend, Rise of the Monophysite Movement 184-220.

(61) Um problema posterior encarado por Anastácio foi que os monges e cidadãos de 
Constantinopla  tendiam  a  apoiar  o  Concílio  de  Calcedônia.  Eufêmio  (490-496) 
também era um forte calcedoniano. Macedônio, por outro lado, apesar de simpático à 
Calcedônia, estava preparado para aceitar o Henoticão.

Notas do portal:

(6) Aqui há uma incoerência na idade de Saba. No capítulo 36 é afirmado que ele já  
teria 69 anos quando fundou Nova Laura [507 d.C.]. Como no capítulo I o nascimento 
de Saba é datado “no décimo sétimo [ano do] consulado de Teodósio [439 d.C.]”,  
conclui-se que a idade correta seria 73 anos. Não sei se estava assim no original ou 
foi erro na tradução inglesa.

(7) O Concílio de Calcedônia (451 d.C.) teve por principal tema o monofisismo. Seu 
“decreto  dogmático”  estabeleceu  que  na  única  pessoa  de  Cristo  haveria  tanto  a 
natureza humana quanto a divina.

[indice]

51. Primeira Entrevista de Saba com Anastácio. [A correção de sua fé 
reconhecida e sua autoridade confirmada por, entre outros, representantes da 

família imperial]

Quando o nosso santo padre Saba com os padres enviados com ele chegaram à 
cidade  imperial  e  avisaram  o  [142.]  imperador,  foram  todos  convocados  a  sua 
presença. Deus, que glorifica aqueles que o glorificam, desejando manifestar a graça 
que acompanhou seu servo Saba, dispôs que o seguinte deveria acontecer. Assim 
que  entraram  no  palácio  a  alcançaram  o  chamado  [142,  5]  silentiarion (62),  os 
silentiarii que estavam às portas, tendo admitido todo o restante, barraram a grande 
eminência que, por humildade de espírito, julgou-se ser o último, eles não o admitiram 
pois parecia um mendigo e mais repugnante que tudo, quando o viram trajando trapos 
sujos e todos remendados. O imperador Anastácio deu aos [142, 10] padres calorosas 
boas-vindas e perguntou pelo santo Saba louvado na carta. Os padres olharam para 
todos os lados, não sabendo como ele tinha se separado deles. Quando o imperador 
ordenou que cuidadosa busca por ele fosse feita e uma confusão surgiu entre os 
cubicularii,  os  silentiarii saíram e o encontraram [142,  15]  afastado num canto  do 
vestíbulo chamado de Consistório, recitando sozinho os Salmos de Davi. Conduzindo-
o, deixaram-no entrar. Quando entrou por uma cortina, o imperador viu uma figura 
angélica  despontando no  caminho para  ele.  Levantando-se  e  recebendo-o  com a 
devida honra, [142, 20] convidou a todos a se sentar; pois adorava monges, mesmo 
quando induzido por alguns patifes a fazer guerra contra a correta fé (63).

Então vários tópicos foram levantados, cada um dos outros superiores se mostrou 
preocupado com seu próprio mosteiro, como um deles que demandou pelas terras ao 
redor de seu mosteiro e mais um que batalhou para obter alguma outra solicitação 



imperial. [142, 25] O imperador, após obsequiar cada um deles, disse a São Saba, ‘E 
quanto a você, venerável padre, se não tem pedido algum, por que empreendeu tão 
incômoda  viagem?’  O  ancião  respondeu,  ‘Eu  vim  aqui  [143.]  principalmente  para 
venerar os pés de Sua Piedade, enquanto ainda estou no corpo, e em seguida para 
implorar-lhe,  em  nome  da  cidade  sagrada  de  Deus  -  Jerusalém  -  e  de  seu  pio 
arcebispo,  que  conceda  a  paz  para  nossas  igrejas,  com os  clérigos  nelas  sendo 
preservados do aborrecimento. Se por [143, 5] causa da paz das igrejas pudermos 
viver na tranquilidade em que as virtudes são naturalmente alcançadas, rezaremos dia 
a noite por Sua Serenidade, pois estaremos confiando em suas pias leis.’ O imperador 
ordenou que mil solidi fossem trazidos e disse, ‘Leve isto, padre, e reze por mim, pois 
soube que toma conta de [143, 10]  muitos mosteiros no deserto.’  O grande Saba 
respondeu, ‘Gostaria de passar o inverno aqui que me fosse permitido venerar Sua 
Piedade.’ Nesse momento, o imperador deixou os superiores retornarem à Palestina, 
mas convidou-o para [143, 15] passar o inverno lá e entrar no palácio livremente, sem 
ser anunciado. 

Notas:
(62) O silentiarion é um aposento da mesma forma que o consistório – um vestíbulo 
no qual o imperador recebia os visitantes. Nesta ocasião, ele parece tê-los recebido 
apenas numa parte interna do vestíbulo. Os cubicularii eram os guardas e os silentiarii 
eram os servidores com a tarefa de manter a ordem.

(63)  A  opinião  de  Cirilo  quanto  a  Anastácio  não  é  clara.  O  imperador  é  tanto  o  
monofisista que perturba a igreja (139, 25 e 141,17),  mas também o adorador de 
monges que atende aos pedidos de Saba (142,10 e 20). Anastácio, com a idade 61 à 
sua acessão, era tanto pio quanto pragmático. Detestava mudança e ficou impaciente 
com  os  desentendimentos  quanto  à  Calcedônia.  (Evágrio  [Escolástico],  História 
Eclesiástica, 3.30).
[indice]

52. Segunda Entrevista com Anastácio.

Alguns dias depois, o imperador o convocou e disse, ‘Seu arcebispo vem se sendo um 
defensor do Concílio de Calcedônia, que aprovou as doutrinas de Nestório. Ele, além 
disso, retirou Flaviano de Antioquia e o trouxe para perto dele [143, 20] mesmo. Em 
consequência,  quando  o  decreto  dogmático  de  Calcedônia  estava  prestes  a  ser 
anatematizado pelo concílio recentemente feito em Sidão, só ele frustrou o ato, em 
coligação com Flaviano de Antioquia. E mais, quanto às suas próprias opiniões, ele 
enganou  Nossa  Majestade  em  sua  carta  para  nós,  onde  ele  usou  as  seguintes 
mesmíssimas  [143,  25]  palavras:  “Rejeitamos  toda  heresia  que  introduza  alguma 
novidade contrária à fé ortodoxa; nem aceitamos o que foi feito em Calcedônia, por 
causa  dos  [144.]  escândalos  que  resultaram  dele.”  Com  estas  palavras  ele  nos 
enganou quanto às suas próprias opiniões, quando decretamos que o concílio deveria 
ser dissolvido sem nenhum resultado. Estamos bem cientes, porém, não menos agora 
do  que  antes,  quando  ele  se  recusou  a  aprovar  os  decretos  de  deposição  dos 
nestorianos Eufêmio e Macedônio, [144, 5]  que ele é um defensor do Concílio de 
Calcedônia  e  de  toda  a  heresia  nestoriana.  Consequentemente,  decretamos  sua 
deposição do episcopado como um corruptor e indicamos um homem que é ortodoxo 
e digno daquela santa e apostólica sé, a fim de que a venerada região que abrigou a 



Deus não seja maculada pelas doutrinas de Nestório.

[144,  10]  Assim falou  o  imperador.  Nosso  santificado  Saba respondeu.  ‘Que Sua 
Serenidade descanse totalmente assegurado que o arcebispo de nossa santa cidade 
de Deus, educado nas doutrinas da piedade pelas antigas eminências e miraculosos 
padres do deserto, rejeita igualmente [144, 10] tanto a divisão de Nestório quanto a 
confusão de Eutíquio e, seguindo o caminho intermediário da Igreja ortodoxa, não 
permite desvio, na expressão da escritura, nem à direita, nem à esquerda (cf. Dt 5:32). 
Sabemos que ele declara as divinas doutrinas de São Cirilo, arcebispo de Alexandria 
e anatematiza os que se opuseram ou se opõem as suas [144, 20] doutrinas. Nós, 
portanto, imploramos a Sua Serenidade para proteger da perturbação a cidade santa 
de  Jerusalém,  na  qual  o  grande  mistério  da  piedade  foi  revelado,  com  nossa 
hierarquia  permanecendo  sem  distúrbios.’  Percebendo  a  santidade,  integridade  e 
entendimento  espiritual  do  ancião,  o  imperador  [144,  25]  disse,  ‘Na  verdade, 
venerável,  padre,  bem  está  escrito  na  divina  Escritura  que  “  o  que  caminha  na 
integridade caminha confiante (Pr 10:9).” Mas reze por nós e não fique ansioso. Pelo 
amor de sua Santidade não decretamos nada contra seu arcebispo e lhe farei tudo por 
você quando enviá-lo a seu destino’.
[indice]

53. Ele recebe as damas da corte

Deixando a presença do imperador, o ancião foi ver a Augusta Ariadne (64) e, após 
abençoá-la, exortou-a a manter-se firme na fé de seu pai o grande santo imperador 
Leão.  Ela  lhe  respondeu,  ‘Bem falas,  venerável  padre,  como existe  Um que  nos 
escuta’. Ao deixar sua presença, ele deixou a cidade, evadindo-se de seu tumulto e se 
estabeleceu  no  subúrbio  de  Rufino  [Rufinus],  arrendado  por  Demonstrato 
[Demonstratus]  (65).  A  patrícia  Juliana,  a  neta  do  imperador  Valentiano  (66),  e 
Anastácia [Anastasia], a esposa do patrício Pompeu [Pompeius], que atualmente é 
ilustre  no  Monte  das  Oliveiras  por  conquistas  monásticas  (67),  visitavam-no 
frequentemente onde quer que estivesse, para lhe mostrar seu apreço e se entreter 
com  seu  divino  ensino;  pois  estas  damas  eram  de  grande  fé  destacada  pela  e 
ortodoxia e outras virtudes.

Notas:
(64) – Ariadne era a filha de Leão I (475-474) e esposa, primeiramente, de Zenão e 
então, após sua morte, de Anastácio. Ela morreu em 515.

(65) – O subúrbio de Rufino presumivelmente se encontrava no estado de Rufiniana 
[Rufianae], próximo à Calcedônia, onde o famoso mosteiro de Hipácio [Hypatius] se 
situava. Quanto à obscura frase traduzida aqui por ‘arredado por Demonstrato’ ver A. 
Camero, 'Cyril of Scythopolis, V. Sabae 53'.

(66) – Anícia Juliana era a filha do imperador do Ocidente Olíbrio e Placídia, filha de 
Valentiano III (imperador 425-455). Após sua morte em 527-8 seus eunucos foram à 
Palestina para se tornarem monges de Saba (171, 6-25).

(67)  -  O  marido  de  Anastácia,  Pompeu,  era  calcedoniano  e  amparou  o  patriarca 



Macedônio de Constantinopla em seu exílio.  Anastácia é mencionada mais abaixo 
fornecendo a Cirilo informações sobre a vida de Saba (147, 6-9).
[indice]

54. Terceira Entrevista com Anastácio.

Convocado novamente pouco tempo depois, foi [145, 15] à presença do imperador e, 
quando a  questão  da  cidade santa  foi  levantada,  fez  o  seguinte  pedido:  ‘Todo o 
Império Romano agradece Sua Serenidade por já nos ter libertado nestes treze anos 
do iníquo  collatio lurtralis (68). Agora imploramos a ti  para que reduza o  superfula 
dicriptio (69) dos indigentes e endividados, imposto sobre a santa Igreja [145, 20] da 
Ressurreição e os proprietários de terras da cidade santa. Descreverei a razão deste 
superfula  discriptio.  Os  então  tractores e  vindices dos  impostos  da  Palestina, 
cobrando uma centena de libras de ouro dos pobres e endividados que não poderia 
ser obtida, foram obrigados a transferir  essa cobrança à [145, 20] associação dos 
contribuintes de Jerusalém na proporção das posses de cada membro. Quando as 
cem libras foram divididas da maneira relatada, a santa Igreja da Ressurreição, os 
demais lugares de adoração e proprietários de terras foram registrados para superfula 
discriptio. Este é o  superfula discriptio que pedimos para ser reduzido’. Cedendo a 
este pedido por respeito à [146.] santidade do ancião, o imperador chamou o prefeito 
pretoriano  Zôtico  [Zôticus]  e  lhe  deu  instruções  para  a  redução do  dito  superfula 
discriptio no registro de impostos da Palestina e a aplicação à cidade santa desta 
concessão.

Quando tal  fora aprovado, um certo Marino [Marînus]  (70),  um homem muitíssimo 
[146, 5] injusto, que pela anuência de Deus estava controlando os assuntos de estado 
e guiando e influenciado a mente facilmente maleável do imperador conforme seus 
próprios  desejos,  soube  da  decisão  do  imperador  quanto  à  concessão.  Ele 
imediatamente entrou e impediu o acerto desta concessão de prosseguir, [146, 10] 
chamando o povo da cidade santa de nestorianos e judeus e indignos dos favores do 
imperador.  Nesse  instante  São  Saba,  realmente  cheio  do  Espírito  Santo,  disse  a 
Marino, ‘Pare de desfazer a boa vontade do imperador, pare sua guerra contra as 
santas igrejas de Deus. Pare com sua grande avareza e malícia, e tome [146, 20]  
cuidado.  Pois  se você  me ignorar,  em pouco tempo causará  a  si  mesmo terrível 
infortúnio e trará um perigo nada pequeno a Sua Majestade e à toda cidade. Você 
será despojado de tudo e sua casa arderá em chama’. Tendo dito isso a Marino na 
presença do imperador com sagacidade e franqueza, o santo sábio pediu para partir e 
voltar  à  Palestina.  Recebendo  mil  solidi adicionais  da  mão  do  imperador  (71)  e 
pedindo  licença,  partir  de  navio  [512  d.C.]  para  a  Palestina  em  maio  da  quinta 
indicção.

Assim foi como, na época de Anastácio, foi evitada a remissão do superfula discriptio 
para os indigentes e endividados [146, 25]. Apesar disso, porém, ele foi abrandado no 
pio  reinado  de  Justino,  conforme  uma  petição  de  nosso  padre  Saba  e  outros 
superiores do deserto, e uma [147.] completa remissão do restante ocorreu no atual e 
por  Deus protegido reinado de Justiniano através da mediação do padre Eusébio 
[Eusebius];  do qual  trataremos mais  tarde.  A  profecia  endereçada pelo  ancião de 
Deus a Marino não falhou: poucos meses depois, como resultado de [147, 5] uma 
revolta popular (72), a casa de Marino ardeu em chamas e cada pormenor da profecia 



do santo se cumpriu.  Isto me foi  dito pela madre Anastácia,  que trouxe honra ao 
hábito  monástico  do  Monte  das  Oliveiras  e  resplandece  com dons  divinos,  tendo 
ouvido de seu marido Pompeu, sobrinho do imperador.

Notas:
(68) O pedido para aliviar o fardo dos impostos sobre Jerusalém era uma importante 
parte  da  missão  de  Saba.  O  collatio  lustralis era  um  imposto  cobrado  sobre 
comerciantes e artesãos, e também prostitutas, instituído por Constantino e suprimido 
por Anastácio em maio [de 512].

(69) O superfula discriptio era uma redistribuição de impostos, no caso a transferência 
obrigação dos insolventes para a Igreja da Ressurreição.

(70) Marino era um hábil financista. As simpatias monofisistas que Cirilo lhe atribui 
não o impediram de se tornar prefeito pretoriano no governo calcedônico de Justino I 
(518-527).

(71) Junto com a prévia doação do imperador, Saba recebeu um total de 2.000 solidi. 
Teodoro de Petra dá a mesma quantia (A Vida de Teodósio 55,1).

(72) A causa desta revolta foi o uso do acréscimo de Pedro, o Pisoeiro, ao triságio (v. 
nº. 41) (n.p. 8) na Grande Igreja de Constantinopla em domingo, 4 de novembro de 
412 (n.p. 9).

Notas do Portal:
(8)  –  Pedro,  o  Pisoeiro,  era  monofisista  e  acrescentou  ao  Triságio:  “Que  morreu 
crucificado  por  nós”.  Apesar  disto  ser  passível  de  uma  interpretação  ortodoxa,  a 
adição foi controversa na época por insinuar que natureza divina de Cristo teria sofrido 
sobre a cruz.

(9) Pela própria incompatibilidade de datas, deve ter havido um erro tipográfico, sendo
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55. Ele Volta de Constantinopla

[147, 10] Nosso padre Saba enviou uma grande quantidade de dinheiro de Bizâncio 
para seu vilarejo natal, Mutalasca, para que a casa de seus pais fosse transformada 
na igreja dos santos Come e Damião, o que foi feito.

Um  certo  Mamas,  arquimandrita  (n.p.  10)  dos  monges  aposquistas  próximos  a 
Eleuterópolis [Eleutheropolis], junto com certo Severo [Severus], líder [147, 15] dos 
acephaloi (73), tinham ido à Constantinopla combater a fé ortodoxa; lá ele falou todo 
cheio de si  na presença do imperador  e teve um áspero desentendimento com o 
próprio  Severo.  Nosso  padre  Saba  o  trouxe  consigo  para  Jerusalém e  lhe  pediu 
veementemente que renunciasse à heresia dos acephaloi e entrasse na comunhão da 
Igreja  católica.  Tendo  exortado-o  nesse  sentido,  levou-o  até  o  patriarca  Elias  e 
conseguiu fazê-lo aceitar o Concílio de Calcedônia e entrar na comunhão da [147, 20] 



Igreja católica, anatematizando Eutíquio e Dióscoro, e com seu próprio exemplo levar 
muitos  a  fazer  o  mesmo.  Isto  contribuiu  significativamente  [147,  25]  para  a 
indisposição do imperador com o patriarca Elias.

O ancião de Deus distribuiu o dinheiro que trouxera de Bizâncio aos mosteiros sob 
sua tutela. Quando os discípulos que estiveram com ele em Bizâncio ficaram muito 
ressentidos com a distribuição do [148.]  dinheiro, disse a eles, ‘Nosso trabalho foi  
físico,  mas  eles  se  esforçaram por  nós  espiritualmente  e  Deus nos  resgatou  por 
devido às preces deles’. Assim o fez, em minha opinião, seguindo o exemplo de Davi, 
que distribuiu parcelas iguais aos que tinham lutado na guerra e aos que [148, 5] 
guardaram o acampamento. (cf. I Sm 30:24)

Notas:

(73)  –  A  denominação  acephaloi (“acéfalos”)  foi  originalmente  dada  ao  grupo 
extremista de monofisistas no Egito que não reconheciam a autoridade do patriarca 
Pedro  Mongo  [Peter  Mongus]  (480-490).  Aqui  ela  enfatiza  a  intransigência  dos 
seguidores de Severo.

Notas do Portal:
(10) Arquimandrita é um título honorífico dado pelas igrejas orientais, ortodoxas ou 
católicas,  aos seus sacerdotes dignitários.  Etimologicamente,  significa "superior  do 
mosteiro" (arché + mandros). O equivalente latino é o título de Monsenhor.
[indice]

***
Os demais capítulos falam da revolta dos acephaloi, a morte do patriarca Elias e do 
imperador Anastácio, a fundação do mosteiro dos eunucos (v. nota 66) e diversos 

milagres atribuídos a Saba. A narrativa só retorna a falar dos origenistas a partir da 
segunda ida de Saba a Constantinopla, já sendo Justiniano o imperador. Apesar de 
não estar na sinopse de Binns, voltamos a transcrever a partir desse episódio, para 

um melhor entendimento do assunto.

***

70. A Revolta Samaritana

Ao começo do  91º  ano  de  vida  do  nosso  santo  padre  Saba,  o  santificado  Abba 
Teodósio [Theodosius] chegou ao fim de sua vida em 11 de janeiro da sétima [529 
d.C.] indicção, 'um homem velho e cheio de dias' (Gn 25:8). Sofrônio [Sophronius], 
[172.] venerável por seus feitos monásticos, sucedeu-o como superior. No quarto mês 
após a morte de Abba Teodósio, os samaritanos da Palestina (96) puseram em pé de 
guerra toda sua raça contra os cristãos e realizaram muitos atos [172, 5] criminosos: 
pilharam  e  incendiaram  as  igrejas  que  caíram  em  suas  mãos,  impiedosamente 
matando  por  meio  de  várias  torturas  os  cristãos  que  caíram  em  suas  mãos  e 
incendiando propriedades inteiras, especialmente na região de Neápolis [Neapolis]. 
Logo em seguida, em usurpação coroaram um rei para si mesmos, um tal de Juliano 
[Julian] de sua raça. Então massacraram o bispo Mamônas de Neápolis e, capturando 
[172, 10] e chacinando alguns sacerdotes, carbonizaram-nos junto com relíquias dos 



mártires santos. Fizeram tantos atos tais esses, que as chamadas estradas imperiais 
ficaram inutilizáveis e intransitáveis para os cristãos. Quando tudo isso chegou aos 
ouvidos  de  nosso  devotíssimo  [172,  15]  imperador  Justiniano,  os  mais  gloriosos 
condes (n.p. 11) Teodoro [Theodore] e João [John] receberam ordens para organizar 
um exército e marchar contra os samaritanos; decorreu uma batalha, na qual Juliano e 
uma grande massa de samaritanos com ele foram mortos (n.p. 12). Nessa ocasião, 
Silvano [Silvanus], acima mencionado (n.p. 13), vindo assim que as coisas amainaram 
para Citópolis sem nenhuma ordem imperial, [172, 20] foi capturado pelos cristãos e 
queimado no meio  da  cidade,  cumprindo a  profecia  quanto  a  ele  feita  por  nosso 
santificado padre Saba para João, o filho do  compulsor, no palácio do bispo. Certo 
Arsênio [Arsenius], um filho do queimado Silvano e possuidor do título de illustris (97), 
que [173.] estava naquela época vivendo em Constantinopla e gozava, não sei como, 
de fácil acesso ao nosso divinamente protegido imperador e à imperadora Teodora, 
valeu-se da desinformação para incitar suas Devoções à raiva contra os cristãos [173, 
5]  da Palestina.  Nesta ocasião,  o arcebispo Pedro com seus bispos subordinados 
pediu para o nosso padre Saba ir  à Constantinopla e implorar  ao imperador para 
conceder remissão das taxas da Primeira e Segunda Palestina, em consideração aos 
assassinatos e destruição perpetrados pelos samaritanos.  Cedendo às solicitações 
dos  bispos,  o  ancião  seguiu  para  Constantinopla  em  abril  da  [530  d.C.]  oitava 
indicção.

Notas:

(96)  –  O  centro  da  seita  [judaica]  samaritana  se  encontrava  no  monte  Gerizim, 
próximo à Neápolis ou Nablus, No começo do reinado de Justiniano, foi decretada 
uma legislação contra eles, incluindo uma proibição quanto à herança propriedade, e 
em 528 foi ordenado que suas sinagogas fossem destruídas. Isto foi o detonador de 
sua revolta.

(97) Procópio (História Secreta 27, 6-19) dá um relato independente deste Arsênio e 
seu pai (n.p. 14).

Notas do Portal:

(11) - Em sua origem, a palavra “conde” (do latim comites - “companheiro”) designava 
um administrador com funções jurídicas e militares. Com a evolução do feudalismo, 
tornou-se título nobiliárquico.

(12) - A menção é feita no capítulo 61, durante uma ida de Saba à Citópolis. Lá ele 
encontra  um advogado de nome João que lhe  fala  longamente  sobre “Silvano,  o 
samaritano”: um dignitário imperial que estaria “tramando contra os cristãos”. Saba 
profetiza (ou roga uma praga)  dizendo que o destino de Silvano seria como está 
escrito no salmo 51 (ou 52, dependendo da versão da Bíblia).

(13) - A repressão foi tão violenta, que praticamente aniquilou os samaritanos como 
etnia  e  credo  [Johnson,  parte  II,  p.  174].  Séculos  seguintes  de  perseguição  e 
assimilação fizeram o resto. Seu número de adeptos hoje não chega a um milhar.

(14) - Procópio – um ácido cronista da corte bizantina – corrobora Cirilo ao acusar 



Arsênio (senador cuja conversão ao cristianismo teria sido apenas nominal) e Silvano 
de maquinações anticristãs em Citópolis,  estimuladas pelo  status administrativo de 
sua família. Procópio, porém, acusa o casal imperial de leniência.
[indice]

71. Saba na Corte de Justiniano.

Tendo o patriarca enviado previamente cartas anunciando a chegada de Saba de 
Deus,  nosso  divinamente  protegido  imperador,  entusiasmado,  enviou  as  galeras 
imperiais ao encontro dele; com elas partiram aos seu [173, 15] encontro o patriarca 
Epifânio, padre Eusébio e o bispo Hipácio [Hypatius] de Éfeso. Recebendo-o, eles o 
levaram até  o  imperador  e  Deus mostrou  a  graça  que acompanha seu  servo  ao 
imperador, como fizera [173, 20] previamente na época de Anastácio. Pois assim que 
ele entrou no palácio com os bispos mencionados e adentrou as cortinas, Deus abriu  
os olhos do imperador: ele viu a irradiação do favor divino na forma de uma coroa 
brilhante e a emitir feixes de luz parecidos com os do Sol a partir da cabeça do ancião. 
Apressando-se, cumprimentou-o com [173, 25] reverência (98), beijando sua santa 
cabeça com lágrimas de emoção; ao obter sua benção, tomou de sua mão a petição 
da Palestina e insistiu para que entrasse e abençoasse a Augusta Teodora, que o 
saudou respeitosamente e fez este pedido: 'Ore por mim, [174.] padre, para que Deus 
me conceda um fruto do ventre'. O ancião respondeu, 'Deus, o Senhor de tudo, zelará 
por teu império.' A Augusta disse outra vez, 'Ore por mim, padre, para que Deus me 
dê um filho.'  O ancião disse em resposta,  'O Deus da [174, 5] glória manterá teu 
império em santidade e vitória.' A Augusta se afligiu por sua recusa em lhe conceder  
seu pedido.  Então,  quando deixou a  presença dela,  os  padres expressaram suas 
dúvidas ao perguntar, 'Por que você irritou a Augusta não orando como ela pediu?' O 
ancião lhes respondeu, 'Tenham comigo a esperança, padres, de que um fruto nunca 
[174, 10] virá de seu ventre, por temor que ele seja tragado pelas doutrinas de Severo 
e cause convulsão à Igreja pior que a de Anastácio'. (99)

Eles foram convidados a se hospedar no palácio. Quando o divinamente protegido 
imperador recebeu do ancião de Deus a petição das igrejas da Palestina, sua raiva 
[174, 15] contra os samaritanos voltou. Ficou motivado a emitir um decreto ou lei que 
cessasse as assembleias samaritanas, que os expulsasse de todo o país, e que não 
tivessem direito  à herança de seus correligionários ou a fazer transações entre si  
mesmos  na  forma  de  bens;  também  decretou  a  pena  de  morte  contra  eles, 
especialmente  contra  seus  líderes  culpados  de  atos  criminosos  (n.p.  15).  Nessa 
ocasião, com o [174, 20] imperador ordenando sua execução, Arsênio desapareceu 
para um tempo;  mas depois se refugiou com o abençoado Saba, enquanto ainda 
permanecia na cidade imperial, e foi batizado, tanto ele como toda a sua casa.,

Notas:

(98) -  A saudação de Justiniano com 'reverência'  (  proskynesis)  invertia o relação 
costumeira pela qual se esperava que o imperador recebesse proskynesis.

(99) – Teodora veio de um ambiente humilde e era leal à fé monofisista das massas. 
Protegeu e apoiou Severo e os monofisistas, e influenciou Justiniano a afrouxar sua 
oposição em 530. Ver Frend, Rise of the Monophysite Movement 260-263.



Notas do portal:

(15) – Curiosamente, na nota (96) é informado que samaritanos já haviam perdido o 
direito à herança antes da revolta (ou ela se referiria apenas à herança oriunda de 
não-samaritanos). Cirilo não esclarece que os samaritanos se revoltaram justamente 
por causa da opressão imperial. 
[indice]

72. Ele apresenta as Petições ao Imperador

Alguns dias depois o imperador convocou o santificado Saba e lhe disse,  'Soube, 
padre, [175.] que você fundou muitos mosteiros no deserto. Para qualquer um deles 
que  deseje,  peça  uma  renda  para  as  necessidades  de  seus  internos  e  nós  a 
providenciaremos, a fim de que possam orar pelo estado confiado a nossos cuidados'. 
Saba respondeu: 'Os que oram por Sua Piedade não [175, 5] precisam de uma renda, 
pois  seu  quinhão e  renda é o  Senhor,  que  no  deserto  fez  chover  pão  do  céu  e 
espalhou  codornizes  para  um  povo  desobediente  e  refratário  (cf.  Ex.  16:4-13). 
Entretanto, todo piedoso imperador, para o amparo das igrejas da Palestina, pedimos 
uma [175, 10] remissão de impostos, reconstrução dos edifícios sacros queimados 
pelos samaritanos e assistência aos esmagados e espoliados cristãos da Palestina. 
Também imploramos que funde um hospital na cidade santa para o tratamento dos 
[175, 15] forasteiros adoentados e que construa e mobílie a igreja da Mãe de Deus, 
cujas fundações foram feitas algum tempo atrás pelo nosso arcebispo Elias, pois isto 
é especialmente adequado para Sua Devoção; e quanto às incursões dos sarracenos, 
imploramos a Sua Piedade que mande o gloriosíssimo Sumo [Summus]  (n.p.  16) 
construir às custas públicas um forte no deserto ao pé dos mosteiro fundados por seu 
humilde servo. Acredito que Deus, em retribuição a estes [175, 20] cinco atos seus de 
agrado a ele, acrescentará ao seu império a África, Roma e todo o restante do império 
de Honório (n.p. 17), que foi perdido pelos imperadores que reinaram ante de Sua 
Toda Piedosa Serenidade, a fim de que possa extirpar a heresia ariana, junto com as 
de Nestório e Orígenes, e liberte a cidade e a [176.] Igreja de Deus do veneno das 
heresias'.

Explicarei  por  que  ele  pediu  ao  imperador  para  expulsar  essa  três  heresias  em 
particular. Ele mencionou a heresia de Ário, porque àquela época os [176, 5] godos, 
visigodos,  vândalos  e  gépidas,  que  eram  arianos,  estavam  governando  todo  o 
ocidente e ele sabia com certeza por meio do Espírito que o imperador iria conquistá-
los. Ele mencionou a heresia de Nestório por que alguns dos monges foram vistos 
tomando partido de Teodoro de Mopsuéstia [Theodore of Mopsuestia] quando estava 
em conflito com os aposquistas na basílica (100). Incluiu a [176, 10] destrutiva heresia 
de Orígenes na rejeição das distas heresias, pois um dos monges com ele, bizantino 
de nascimento e chamado Leôncio [Leontius] (101), que foi um dos admitidos com 
Nono  dentro  de  Nova  Laura  após  a  morte  do  superior  Agapeto,  fora  encontrado 
adotando as doutrinas de Orígenes; apesar de alegar [176, 15] apoiar o Concílio de 
Calcedônia,  ele  foi  detectado  tendo  as  opiniões  de  Orígenes.  Ao  ouvir  isso  e 
lembrando  das  palavras  do  abençoado  Agapeto,  nosso  padre  Saba,  agindo  com 
severidade,  expulsou  tanto  Leôncio  quanto  os  com as  opiniões  de  Teodoro  e  os 



excluiu de sua companhia, e pediu ao imperador [176, 20] para expulsar ambas as 
heresias.

Notas:
(100)  –  Uma  série  de  discussões  ocorreu  na  capitação  entre  calcedonianos  e 
monofisistas em 530-531. Justiniano esperava que isso levasse a uma aceitação de 
Calcedônia pelo monofisistas, mas ele ficou desapontado. A discussão se prolongou 
por um ano (Zacarias [Zacharias], História Eclesiástica 9-15). Por causa do temor que 
Calcedônia  promovesse  uma  cristologia  difisista,  seus  defensores  estavam 
vulneráveis à acusação de serem nestorianos.

(101) – Um punhado de problemas literários e históricos rodeia a figura de Leôncio. 
Além  do  Leôncio  de  Cirilo,  sabemos  Leôncio,  um  monge  palestino,  que  esteve 
presente em 536 no Sínodo de Constantinopla, um Leôncio, o eremita, que escreveu 
vários livros teológicos e um Leôncio que estava associado com João Maxêncio [John 
Maxentius]. Minha opinião é que os três primeiros Leôncios eram uma mesma única 
pessoa.  Isso  faz  do  Leôncio  de  Cirilo  um  formidável  escritor  polêmico  e  um 
participante  ativo  na  política  eclesiástica  de  Constantinopla.  Uma  abordagem 
completa do pensamento e dos problemas históricos envolvendo Leôncio está em 
D.B. Evans, Leontius of Byzantium, apesar de suas descobertas terem sido criticadas 
por, entre outros, B. Daley, 'The Origenism of Leontius of Byzantium'.

Notas do Portal:.
(16) - Duque Sumo (Dux Summus). “Duque” (do latim Dux - “condutor”) assim como 
“conde”  era  um  título  administrativo  em  sua  origem,  referindo-se  a  comandantes 
militares provinciais.

(17) - Filho de Teodósio a quem coube a metade ocidental do Império Romano em 
sua última e definitiva divisão (395 d.C.). Seu irmão Arcádio reinou sobre o oriente.

[indice]

73. Estas Petições São Atendidas

Todas essas petições de nosso padre Saba foram satisfeitas sem atraso por nosso 
piosíssimo imperador e todas as profecias dele foram realizadas pelo benevolente 
Deus, como descobriremos claramente pelo que vem a seguir.  Primeiro,  [176, 25] 
ordens  imperiais  foram  enviadas  ao  arcebispo  Pedro  e  aos  governadores  da 
Palestina, decretando que os bispos Antônio de Ascalão e Zacarias de Pela [Pella] 
inspecionassem as construções [177.]  queimadas pelos samaritanos na Primeira e 
Segunda Palestina, e que treze mil libras em moedas de ouro fossem devolvidas dos 
impostos da nona e décima indicção [530/2 d.C.] na proporção do dano sofrido em 
cada  lugar.  Em seguida,  ordenou que  eles  inspecionassem as  casas  de  [177,  5] 
oração queimadas e determinassem os montantes a serem dados para a restauração 
de cada edifício sacro, e que esses montantes fossem providos a partir ou de fundos 
públicos ou de propriedade dos samaritanos pelo eminente conde Estevão [Stephen], 
que também recebeu a ordem de acudir os bispos em qualquer [177, 10] auxílio que 



eles precisassem. Quanto à terceira petição do ancião, ordenou que um hospital de 
cem leitos fosse construído no centro da cidade santa (102), concedendo uma renda 
livre de imposto de 1850 solidi pelo primeiro ano; ordenou que o mesmo hospital fosse 
subsequentemente expandido para duzentos leitos, acrescentando a mesma renda, 
periódica e [177, 15] isenta de impostos. Ele demonstrou grande zelo em cumprir a 
quarta petição do ancião e enviou um arquiteto chamado Teodoro à Jerusalém para 
construir a nova igreja da santa mãe de Deus e eternamente virgem Maria, ordenando 
que os oficiais do tesouro da Palestina providenciassem dinheiro para a construção; 
embora designando a autoridade global ao [177, 20] arcebispo Pedro, encarregou o 
bispo Baraco de Bacata [Barachus of Bacatha] com a supervisão dos trabalhos de 
construção. E assim, por meio do zeloso uso de grande mão-de-obra, a nova igreja da 
mãe de Deus e eternamente virgem Maria, digna de todo o louvor, foi em doze anos 
construída, ricamente fornida e consagrada (103). É supérfluo [177 ,25] descrever o 
tamanho, o fascinante esplendor e a rica decoração deste venerável edifício, já que 
ele se encontra exposto aos nossos [178.] olhos e ultrapassa todas as antigas vistas e 
relatos  que  maravilham  os  homens  e  os  gregos  deixaram  registradas  em  suas 
histórias. Este foi o fruto da quarta petição do Saba de Deus Atendendo também à 
quinta petição [178, 5] do Saba de Deus, nosso devotíssimo imperador enviou um 
decreto a Sumo ordenando que Abba Saba fosse provido com mil solidi da renda da 
Palestina para a construção de um forte e com uma guarda militar para a proteção de 
seus mosteiros, mantida com fundos públicos.

Enquanto  nosso  divinamente  protegido  imperador  estava  empenhado  [178,  10] 
nesses  problemas  junto  com o  questor  Triboniano  [Tribonian]  (104),  na  chamada 
Magnaura (105), o abençoado Saba estava um tanto afastado e recitava os salmos 
davídicos para si  mesmo, realizando o ofício divino da terceira hora.  Um de seus 
discípulos chamado Jeremias,  diácono de Grande Laura,  veio [178,  15]  até ele e 
disse,  'Honrado  padre,  enquanto  o  imperador  está  demonstrando  tanto  zelo  em 
atender suas petições, por que você se mantém de longe?' O ancião lhe respondeu, 
'Eles, meu filho, estão fazendo o trabalho deles. Façamos o nosso quando chegar 
nossa vez'.

Notas:
(102) – Este edifício foi construído ao lado da nova igreja da Santa Mãe de Deus.  
Procópio faz referência a ele (Das Construções 5.6.45).

(103) – A consagração desta igreja deu a Cirilo uma desculpa para ir a Jerusalém. Ver 
71, 17-19. [Consta na Vida de Eutímio].

(104) – Triboniano foi um proeminente membro da corte de Justiniano. Ele ajudou na 
compilação do Corpus Iuris de Justiniano.

(105) – O prédio no palácio onde embaixadores estrangeiros eram costumeiramente 
recebidos.
[indice]



74. Saba Volta à Palestina

O imperador,  após fazer  esses preparativos [178,  20]  e  dar  seu edito  ao ancião, 
deixou-o seguir em paz. Deus deu ao imperador uma recompensa infinita ao cumprir a 
profecia do ancião. Pois o imperador alçou dois troféus em curto período de tempo ao 
ser  coroado  com  duas  vitórias  tais  que  nunca  foram  alcançadas  por  seus 
predecessores; recuperou a [178, 25] África e Roma do jugo de usurpadores e viu 
dois reis, Vitige de Roma e Gelimer [ou Gelimero] da África, trazidos à Constantinopla.  
Assim, em curto período de tempo ele recuperou para o Império Romano metade da 
terra e mar; e após libertar todo o ocidente da [179.] escravidão dos ditos usurpadores 
que  eram arianos,  emitiu  um decreto  imperial  impondo que as igrejas  arianas  de 
qualquer área fossem destruídas, seguindo as ordens, ou ao menos a profecia, do 
ancião  de  Deus.  Além  disso,  esforçando-se  [179,  5]  nobremente,  derrubou  e 
anatematizou as heresias de Nestório  e Orígenes, ambas por editos que emitiu  e 
através  do  quinto  santo  concílio  ecumênico  recentemente  organizado  em 
Constantinopla; mas disso trataremos mais tarde.

O ancião de Deus, após expulsar de sua comunidade, como se disse, tanto Leôncio 
de Bizâncio e os adeptos de Teodoro de Mopsuéstia e [179, 10] os deixando em 
Constantinopla, tomou um navio de volta para a Palestina no mês de setembro da 
nona  indicção  [530  d.C.].  Chegando  em  Jerusalém,  publicou  o  edito  imperial  e 
distribuiu para seus mosteiros o dinheiro que trouxera de Bizâncio. Com isso, [179, 15] 
o diácono Jeremias mencionado acima, aborrecido com a distribuição do dinheiro, 
deixou a Grande Laura e se estabeleceu num desfiladeiro do deserto cinco estádios 
ao norte [do Cenóbio] da Caverna. Nosso padre Saba foi visitá-lo e se encheu de 
alegria ao ver o lugar. Tomando os homens, dinheiro e material adequados, [179, 20] 
por meio de grande esforço ele lá construiu um pequeno oratório e várias celas em 
poucos dias; providenciou irmãos para lá viverem, confiando sua direção a Jeremias e 
lhes deu as regras de sua própria Grande Laura. Desta forma, pela graça de Deus, ele 
fez do lugar  uma laura.  Essa laura ainda [179,  25]  floresce e herdou o nome do 
abençoado Jeremias.
[indice]

****
No capítulo75, Saba visita Cesareia e Citópolis para avaliar os estragos feitos durante 
a revolta samaritana e estipular em quanto seria a remissão e impostos. Nesta última, 

ele tem um encontro com o próprio Cirilo, ainda menino, e sua família.

***

76. A Morte de Saba

Ao completar  seu serviço em nome dos cristãos,  o  grande campeão de piedade, 
Saba, voltou à [182, 5] Jerusalém e foi alegremente recebido pelo patriarca. Após 
visitar os lugares santos e como se dissesse adeus a eles, foi para sua Grande Laura, 
onde caiu doente pouco tempo depois. Ao saber disso, o santíssimo bispo Pedro veio 
para examiná-lo e, vendo que não [182, 10] tinha nenhum conforto em sua cela exceto 
algumas alfarrobas e tâmaras velhas, colocou-o numa liteira e o trouxe para o palácio 



episcopal, onde cuidou dele e o assistiu com suas próprias mãos. Após alguns dias se 
passarem, nosso padre Saba teve uma visão que revelou que sua morte ocorreria 
dentro de alguns dias; [182, 15] participando isto ao arcebispo, pediu que lhe fosse 
permitido  voltar  para  sua  própria  laura  com  os  cuidados  que  necessitava.  Já 
repousando em sua torre, o ancião, no começo de [182, 20] dezembro, chamou os 
padres  da  laura  e  lhes  consagrou  como  superior  um  monge  nascido  em  Berito 
[Berytus], chamado Melitas, dizendo-lhe para guardar invioladas as tradições legadas 
em seus mosteiros e lhas entregou por escrito (109). Depois de continuar quatro dias 
sem  ingerir  alimento  algum  ou  conversar  com  alguém,  ao  fim  de  sábado,  no 
amanhecer  do  dia  seguinte,  pediu  [183.]  e  recebeu  a  comunhão.  Então,  após 
finalmente dizer, 'Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito'.  [Sl 31:5 (30:6)], ele 
cedeu sua alma. [532 d.C.]

Notas:
(109) – A Grande Laura tinha alguma forma de regra escrita. Um documento que se 
propõe ser essa regra entregue por Saba foi descoberto num manuscrito do século 
XII, mas que contém tradições que retrocedem até a vida de Saba. Ver S. Vailhé, 'Les 
écrivans de Mar Saba' e E. Kurtz, 'Tupos kai paradosis'.
[indice]

***
Aqui se encerra a existência de S. Saba. Seguem uma descrição dos funerais de 

Saba, e uma série de aparições e milagres atribuídos ao monge depois de morto. Ao 
final do capítulo 82, Cirilo declara: “Dos milagres do ancião de Deus que eu selecionei 

e registrei estes são poucos de muitos. Mas agora o tempo me chama para dar um 
relato parcial do que aconteceu a seus sucessores e discípulos.” Começa 

efetivamente a narração dos episódios da segunda crise origenista. Registre-se uma 
nota quanto à data de falecimento de Saba:

Notas:
(110) – Cirilo, ao oferecer esta detalhada datação, deixou-se ficar confuso e iniciou 
involuntariamente muito debate. A décima indicção vai de setembro de 531 a agosto 
de 532, fazendo a data da morte de Saba 5 de dezembro de 531. O nonagésimo 
quarto ano da vida de Saba e sexto ano do reinado de Justiniano indicam que ele 
morreu em 532, no qual 5 de dezembro cai no domingo. 532 é a data correta e assim 
as datas das indicções precisam ser corrigidas se acrescentado um ano. O mesmo 
erro se repete para das datas subsequentes a 532 e o ajuste necessário foi feito nas 
margens do texto. Para recapitular este problema complexo, veja E. Stein, 'Cirille de 
Scythopolis'.

***

83.O Recrudescimento do Origenismo (114)

Abba Melitas, o sucessor do ancião de Deus, [188.] entregara ao arcebispo Pedro, 
quer por indiferença ou inexperiência, os mil solidi dados por Sumo para a construção 
de um forte conforme a ordem imperial, e assim a construção do forte não se realizou. 
O patriarca, ao receber os mil  solidi, distribuiu-os em vários mosteiros. Quando este 



Abba  Melitas  assumiu  a  direção  do  rebanho  do  ancião  de  Deus  em  florescente 
condição, lobos já estavam [188, 5] prestes a devastá-lo, caso não tivesse sido ele 
resgatado pela supervisão do principal pastor, Cristo nosso Deus. Direi brevemente 
como e de que forma isso ocorreu.

Enquanto nosso todo digno de louvor padre Saba ainda estava na carne, houve uma 
confissão de fé em todos os mosteiros do deserto e se podia ver todas os [188, 10] 
filhos  de  Jerusalém  adentrando  a  casa  de  Deus  em  concórdia,  preservando  na 
harmonia o inviolável e irrefragável caráter das doutrinas divinas, a fim de cumprir o 
dito das escrituras, 'Ergue teu olhos em torno; e vê teus filhos se reunirem' (cf. . Is 
60:4) (115). Mas quando o excelente pastor deixou este mundo, seu rebanho, sendo 
conduzido por um [188, 15] pastor inexperiente, caiu em dificuldades. Nono e seu 
partido, tomando vantagem da morte de nosso padre, digo: Saba, tornaram públicas a 
heresia na profundeza de seus corações e instilaram uma turbulenta sublevação em 
sua vizinhança. Seduziram para sua própria heresia infame não apenas os monges 
mais instruídos de Nova Laura, mas também [188, 20] os do mosteiro de Martírio e da 
laura de Firmino [Firminus], numa época em que seus padres Firmino e Sozomen, os 
discípulos e companheiros de combate de ancião de Deus, já haviam morrido (116). 
Além disso, foram bem sucedidos em disseminar a heresia de Orígenes no Grande 
Laura e os outros mosteiros [188, 25] do deserto. Nessa mesma época, Domiciano 
[Domitian], superior do mosteiro de Martírio e Teodoro - de sobrenome Ascidas – que 
comandava o mosteiro de Nova Laura, ambos engajados na saciedade da praga da 
Orígenes, [189.] zarparam para Constantinopla, onde fingiram batalhar pelo Concílio 
de Calcedônia (117). Por recomendação do Leôncio de Bizâncio mencionado acima, 
eles se associaram ao padre Eusébio (118) e por meio dele ao nosso devotíssimo 
imperador.  Dissimulando sua heresia  pelo  uso abundante de hipocrisia  [189,  5]  e 
gozando  de  imediato  acesso  ao  palácio,  Domiciano  recebeu  a  primeira  sé  da 
província  da  Galácia  [Galatia]  (119),  ao  passo  que  Teodoro  conseguiu  a  sé  de 
Cesaréia da Capadócia. Nono e seu partido, ganhando mais força a partir disto, foram 
zelosos e incansáveis em espalhar as sementes do origenismo por toda a Palestina.

Notas:
(114)  – Estas páginas finais  da vida de Saba são as mais completas fontes para 
história do conflito do sexto século envolvendo o origenismo. Para uma total história 
desses  eventos  ver  F.  Diekamp.  Die  origenistische  Streitigkeiten  des  sechsten  
Jahrhunderts.

(115)  –  Uma visão  nostálgica  que  faz  vista  grossa  aos  conflitos  que  dividiam os 
mosteiros durante a vida de Saba.

(116) – O origenismo provia um panorama intelectual que atraía os monges de melhor 
formação  (n.p.  18).  Os  mosteiros  de  Firmino  e  Martírio  ficavam  a  noroeste  de 
Jerusalém, a cerca de quinze milhas de Nova Laura. Assim o origenismo fez uma 
cabeça de ponte tanto nas extremidades setentrionais bem como nas meridionais do 
deserto  monástico.  Para  uma  descrição  completa  dos  vestígios  do  mosteiro  de 
Firmino,  ver  M.  Marcoff  e  D.  Chitty,  'Notes  on  Monastic  Research  in  the  Judean 
Wilderness 1928-9'. 



(117) – Domiciano e Teodoro Ascidas viajaram para Constantinopla para participar do 
Sínodo Local (536) no qual os monofisistas foram anatematizados.

(118) – Padre Euzébio era sacerdote da Grande Igreja da capital e um administrador. 
Ele aparece em vários pontos da narrativa.
(119) – A sé de Ancyra.

Notas do portal:
(18) – Uma leitura interessante quanto a isso se encontra em Elizabeth A. Clark, 'The 
Origenist  Controversy  –  The  cultural  construction  of  an  early  christian  debate ', 
Princeton University Press.
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84. Os Origenistas se Reúnem no Nova Laura

[189,  10]  Após comandar  o rebanho de Abba Saba por  cinco anos,  Abba Melitas 
morreu. Já que o abençoado Teódolo [Theodulus], várias vezes acima mencionado, 
também morrera, seu irmão Gelásio [Gelasius] (120) sucedeu ao posto de Abba Saba 
como superior no começo da décima quinta indicção [537 d.C]. Quando [189, 15] se 
tornou superior e viu a praga do origenismo com muitas comunidades em seu poder, 
Gelásio, compartilhando as opiniões do inspirado bispo e eremita João, e tendo como 
aliados um tal de Eustátio [Eustathius], um escriba galaciano, Estevão de Jerusalém e 
Timóteo de Gabala,  que [189,  20]  atualmente resplandece com virtudes em Cétis 
[Scetis], lera em voz alta na igreja a obra do santo bispo Antípatro [Antipatrus] de 
Bostra (121) contra as doutrinas de Orígenes. Enfurecidos por isto, os que haviam 
abraçado essa heresia destruidora de almas provocaram um distúrbio na igreja. O 
líder nesta perversão era um tal  de João, diácono e [189, 25] precentor da laura,  
nascido antioqueno, que fora deposto de seu sagrado ofício pelo padres por causa de 
sua  heresia  e  estava  conspirando  com  João,  apelidado  de  Demônio  do  Trovão, 
Ptolomeu e outros; [190.] estes homens promoveram assembleias não autorizadas e 
tentaram  perverter  muitas  almas.  Nisso  os  padres,  por  comum  consentimento, 
expulsaram-nos  da  laura  individualmente,  seu  número  chegou  a  ser  cerca  de 
quarenta. Eles partiram para Nova Laura para se unir a Nono e Leôncio de Bizâncio, 
que nesta altura havia retornado de Constantinopla e [190, 5] estava furioso com os 
sucessores  do  abençoado  Saba  e  clamava  contra  Abba  Gelásio  e  os  padres  de 
Grande Laura.

Quando todos os líderes da heresia haviam se reunido em Nova Laura, Leôncio de 
Bizâncio, que fora por longo tempo hostil ao abençoado Saba, incitou todos a fazer 
uso da [190, 10] própria força de vontade a ponto de demolir o Grande Laura e torná-
lo inabitável. Juntou os que em toda parte aderiram a sua heresia; uma vez reunidos, 
estes  homens  acompanharam  Leôncio  e  os  monges  expulsos  do  mosteiro  do 
abençoado Teodósio,  com a esperança de seduzir  o celebrado [190,  15]  Sofrônio 
[Sophronius], superior do mosteiro, e os padres, mas seus planos foram frustrados e 
se retiraram humilhados. Então, enfurecido com Gelásio e o Grande Laura, Leôncio e 
seu grupo foram a vários lugares e reuniram picaretas, pás, pés-de-cabra de ferro e 



outras ferramentas de demolição, junto com uma mão-de-obra composta de [190, 20] 
camponeses; com estes eles partiram com fúria total para demolir o Grande Laura. Na 
segunda hora do dia,  desceu lá  por  entre eles névoa e escuridão;  após vagarem 
desnorteados  por  um  dia  inteiro  por  lugares  acidentados  e  intransitáveis,  como 
soubemos de alguns com conhecimento preciso, encontravam-se no dia seguinte em 
[190, 25] dificuldades no mosteiro do abençoado Marciano [Marcianus] (122). E assim, 
vendo novamente a luz comum, retornaram para casa humilhados por nada lograr. O 
milagre foi operado pelo Deus das maravilhas, que se opõe ao orgulhoso e distribui 
graça ao humilde, e que feriu os oponentes de Ló (Gn 19:11) e Eliseu (2 Rs 6:18) com 
a cegueira.

Notas:
(120) – Gelásio fora engajado na construção da igreja da Mãe de Deus na Laura, 117, 
3.

(121) – O mesmo Antípatro que era admirador de Eutímio, 52, 23.

(122) – Leôncio e seu grupo estavam a uma boa distância fora de sua rota. V. Corbo 
(Gil Scavi di Kh. Siyar el-Ghanam, 162-3) sugeriu que o sítio do mosteiro de Marciano 
deveria estar localizado mais a leste, em Khirbet Giodham, que é mais comumente 
identificado com o mosteiro de Teógnio [Theognius]. É certamente mais provável que 
o grupo de Leôncio tenha parado aqui – mas os vestígios parecem ser pequenos 
demais e tremendamente afastados de Belém para serem identificados com o grande 
cenóbio de Marciano.
[indice]

85. Um Edito Imperial contra o Origenismo

[191.] Nessa época, chegaram à Palestina o patriarca de Antioquia – Efrém [Ephraem] 
– e o padre Eusébio em razão da deposição do bispo Paulo de Alexandria (123). 
Quando o padre Euzébio veio à Jerusalém após a dissolução [195, 5] do concílio, 
Leôncio  lhe  apresentou  os  expulsos  do  Grande Laura,  que  acusaram Gelásio  de 
dividir a comunidade em duas metades e de expulsá-los, ao passo que angariava a 
simpatia dos opositores deles. Padre Eusébio, enganado pelas palavras de Leôncio e 
nada sabendo da heresia deles,  mandou chamar Abba Gelásio e,  [191, 10]  numa 
tentativa de resolver a disputas, pressionou-o a receber de volta os expulsos ou a 
expulsar seus opositores. Em face a tal pressão, os padres, após deliberação, tiraram 
da laura Estevão,  Timóteo e quatro outros dos irmãos,  que suportando seu exílio 
voluntário, partiram para Antioquia, onde [191, 15] informaram o patriarca Efrém do 
que ocorrera e lhe mostraram o trabalho do abençoado Antípatro. O patriarca, lendo 
as blasfêmias de Orígenes no trabalho a ele entregue e, sabendo, a partir dos que lho 
deram, as ações dos origenistas em Jerusalém, ficou motivado a ato de coragem e, 
por  anátema  público  [191,  20]  de  autoridade  sinodal,  condenou  as  doutrinas  de 
Orígenes (124).

Quando se soube disso em Jerusalém, para o vexame de Nono e seu grupo, eles, em 
aliança com Leôncio de Bizâncio,  que fora de navio de volta para Constantinopla, 



Domiciano de Galácia e Teodoro da Capadócia, pressionaram o arcebispo Pedro a 
remover  [191,  25]  o  nome de  Efrém dos  dípticos  sagrados.  Ao  provocarem esta 
grande discórdia, o arcebispo entrou em contato secretamente com Sofrônio e Gelásio 
e lhes disse para compor uma petição ao imperador contra os origenistas, adjurando-o 
a não remover o nome do patriarca Efrém dos sagrados [191, 30] dípticos. Quando os 
padres já haviam composto esta petição e a apresentado, o arcebispo ao recebê-la, 
despachou-a com uma carta ao imperador lhe contando as inovações dos origenistas. 
Ao receber esta petição, nosso [192.] devotíssimo imperador emitiu um edito contra as 
doutrinas de Orígenes, edito ao qual o patriarca Mena de Constantinopla e o sínodo 
comandado  por  ele  subscreveram  suas  assinaturas  (125).  Domiciano  e  Teodoro 
também foram forçados a [192, 5] assinar, mas sua hipocrisia se tornou óbvia para 
todos.  Pois,  após  assinarem,  Domiciano,  descobrindo  que  alguns  dos  heréticos 
origenistas haviam conseguido evitar assinar, caiu em aflição e angústia e, cortando 
sua  barba,  separou-se  da  comunhão  católica,  e  assim  morreu  excomungado  de 
edema em Constantinopla;  quanto [192, 10]  à hipocrisia de Teodoro,  testemunhas 
alegam a feroz perseguição que ele iniciou contra os ortodoxos após ter dado sua 
assinatura.

Notas:
(123)  –  Paulo  vinha  patriarca  de  Alexandria  desde  537.  Ele  estava  envolvido  no 
assassinato de Psoio [Psoius], um diácono, e foi deposto pelo Sínodo de Gaza (542).

(124)  –  Efrém  foi  patriarca  de  Antioquia  de  527  a  545.  Foi  o  líder  do  grupo 
calcedoniano  e  se  opôs  tanto  a  monofisistas  e  origenistas.  Ver  John  Moschus, 
Spiritual Meadow 36 para sua oposição aos monofisistas e Liberatus,  Breviarium 23 
para sua oposição aos origenistas.

(125) – Além da petição da Palestina e o Sínodo Local de bispos sob a presidência do 
patriarca de Constantinopla, os ortodoxos tinham o apoio do legado papal, Pelágio.
[indice]

86. O Ataque ao Grande Laura

O edito contra Orígenes foi publicado em Jerusalém no mês de fevereiro da quinta 
indicção no décimo primeiro ano [543 d.C.] (n.p. 19) após a morte de nosso padre 
Saba. Todos [192, 15] os bispos da Palestina e superiores do deserto acrescentaram 
suas assinaturas a ele, com exceção do bispo Alexandre de Abila. Em indignação, 
Nono, Pedro, Mena, João, Calisto, Anastácio e outros líderes da heresia deixaram a 
comunhão  católica  e,  [192,  20]  retirando-se  do  Nova  Laura,  estabeleceram-se  na 
planície. Quando esta notícia chegou à Constantinopla, onde padre Eusébio e Leôncio 
já  haviam morrido,  Teodoro  de  Capadócia,  que  controlava  o  palácio,  chamou os 
legados da santa igreja da Ressurreição (126) e [192, 25]  lhes disse com grande 
raiva, 'Se o patriarca Pedro não atender os padres e recebê-los de volta na própria 
laura deles,  nesse mesmo instante farei  dele  um ex-bispo.'  Com isso o grupo de 
Nono, a conselho do dito Teodoro denominado Ascidas, escreveu ao arcebispo como 
se segue:



[193.] Imploramos a Sua Piedade que seja de Seu acordo uma modesta garantia ao 
fazer com toda presteza uma declaração universal para causar esta impressão: 'Que 
seja revogado todo o anátema feito em desagrado a Deus, em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo'. Estaremos satisfeitos com esta garantia, apesar de sua falta de 
precisão.

Ao receber essa carta, o arcebispo não concordaria de primeira em providenciar a 
garantia pedida por serem danosas e ilícitas. Mas temendo as intrigas de Ascidas 
[193, 10] e desejando fazer uso da ocasião, mandou chamar Nono e seu grupo da 
planície, reuniu-os em segredo e lhes deu a garantia pedida. Assim tranqüilizados, 
voltaram para o Nova Laura e lá ficaram, amargos em sua oposição aos padres do 
Grande Laura.

[193,  15]  Então Ascidas forçou o arcebispo Pedro,  que fora até Constantinopla,  a 
aceitar  como  ministros  Pedro  de  Alexandria  e  João  Estrongulo  [Strongulus],  ao 
mesmo tempo em que fez João, o eunuco, que dirigia o mosteiro de Martírio, superior 
da Nova Igreja (127). Isto deu a [193, 20] Nono e seu grupo maior confiança para 
proclamar  publicamente sua iniquidade e de casa em casa,  e  para  tramar  várias 
perseguições aos padres do Grande Laura (128). Se vissem um monge ortodoxo na 
cidade santa, juntariam alguns indivíduos do mundo para atacá-lo e insultá-lo como 
'homem de Saba', e assim empurrá-lo para fora da cidade santa. Quando vários dos 
[193,  25]  padres  ortodoxos  tinham  sido  atacados  e  uma  guerra  contra  os  pios 
começara, os bessi do Jordão (129), incitados pelo zelo divino, vieram até a cidade 
santa para auxiliar os ortodoxos que estavam sendo hostilizados. Combate aberto foi 
empreendido  contra  os  bessi  e  o  resto  dos  ortodoxos  [194.]  e,  quando  eles  se 
refugiaram na hospedaria do Grande Laura, seus adversários se atiraram sobre eles 
repentinamente,  desejando  em  sua  total  fúria  matar  os  padres.  Encontrando  a 
hospedaria  em  segurança,  quebraram  as  janelas  com  pedras  e  impiedosamente 
apedrejaram os que dentro se encontravam. Enquanto os padres estavam sitiados, 
um  bessano  [Bessan]  chamado  [194,  5]  Teódulo  [Theodulus],  encontrando  um 
mangual  e tomando-a em suas mãos,  saiu do hospício e sozinho dispersou seus 
adversários, embora fosse cerca de trezentos. Ele tomou cuidado para não acertar 
quem quer que fosse; mas sendo o próprio alvejado por eles com uma pedra, caiu e 
morreu poucos [194, 10] dias depois. Isto encerrou a guerra contra os pios, salvo pela 
jamba  de  metal  quebrada  do  bazar,  que  guarda  testemunho  contra  a  selvageria 
daqueles adversários até o presente dia.

Notas:
(126) – A igreja de Jerusalém tinha representantes residentes na capital.

(127)  –  A  Nova  Igreja  fora  recém-concluída  e  consagrada  em  543.  O  cargo  de 
superior da mais nova das igrejas de Jerusalém era um posto importante.

(128) – Foi neste ponto que Cirilo chegou a Jerusalém, com o aviso estrito de sua 
mãe para não se envolver com os origenistas.

(129)  Os  bessi  eram  de  uma  tribo  da  Trácia,  da  qual  muitos  membros  se 
estabeleceram em mosteiros palestinos. Os bessi do Jordão poderiam ser a mesma 
comunidade de  Soubiba,  próxima ao  Jordão,  que  é  mencionada por  João Mosco 



[Moschus] (Spiritual Meadow, 157). Uma das quatro igrejas no Mosteiro de Teodósio 
foi reservada para eles (Teodoro de Petra, Life of Theodosius, 45, 13-16).

Notas do portal:
(19) – Chegamos em 543 d.C., data do edito do sínodo local contra o origenismo. E 
cadê Teodora nessa história toda? Ah, sim! Ela tomo um esporro de Saba dez anos 
antes.... e só!
[indice]

87. O Aparente Triunfo dos Origenistas

Nessa conjuntura, os padres do Grande Laura imploraram a Abba Gelásio para que 
fosse a Constantinopla e desse [194, 15] conhecimento de tudo ao nosso piosíssimo 
imperador. Pouco antes de partir, Abba Gelásio reuniu os padres na igreja de Grande 
Laura, cumprimentou-os calorosamente e fez a seguinte declaração; 'Vejam, padres, 
atendendo a  seu pedido estou  indo para Constantinopla,  não sabendo o que me 
acontecerá durante a jornada. Eu, portanto, imploro que não entrem em concórdia 
com  nenhum  dos  [194,  20]  partidários  de  Teodoro  de  Mopsuéstia,  que  era  um 
herético, já que nosso santificado padre Saba o execrava junto com Orígenes (130). 
Eu mesmo lamento profundamente ter acrescentado minha assinatura à petição feita 
pelo deserto às ordens do patriarca contra sua existência anatematizada. Deus, [194, 
25] porém, por cuidar de sua igreja, assim determinou que a petição fosse rejeitada e 
desejou que Teodoro seja anatematizado por conta própria.' Após seu discurso aos 
padres, Gelásio pediu licença e partiu. Quando chegou a Bizâncio, Ascidas foi avisado 
de sua chegada e foi dito para os membros [195.] do orfanato, da residência patriarcal  
e do palácio não receberem o monge de Jerusalém. Assim, Abba Gelásio, incapaz de 
conseguir  entrar  em qualquer lugar  e temendo as intrigas de Ascidas,  abandonou 
Bizâncio em direção à Palestina, fazendo a jornada a pé. [195, 5] Morreu ao chegar a 
Amório [Amorium], no mês de outubro da nona indicção [546 d.C.]. Quando os padres 
do Grande Laura souberam disso, foram em comum acordo para a cidade santa pedir 
por  um superior;  mas  quando  disseram isso  para  o  patriarca,  foram expulsos  do 
palácio  episcopal  com violência  e  socos por  ordens dos ministros.  Após sofrerem 
várias provações como [195, 10] resultado, voltaram à laura sem sucesso.

Nessa época, todos haviam passado para o lado dos origenistas,  seja cedendo à 
necessidade ou seduzidos pela bajulação ou induzidos ao erro pela ignorância ou com 
medo do poder exercido pela iniquidade. E assim os hereges, com o controle de tudo, 
concentraram  suas  forças  contra  o  isolado  Grande  Laura  [195,  5]  e  suportaram 
grandes dores para ganhar o controle dele. Por meio de vasta intriga conseguiram que 
um origenista chamado Jorge fosse indicado para superior, levando-o à laura sob a 
proteção de uma guarda armada, sentaram-no sobre o trono de nosso santificado 
padre Saba no mês de fevereiro da [547 d.C.] nona indicção. Com a ida do lobo para  
lá, segui-se [195, 20] uma grande perseguição que dispersou nossos santos padres. 
Nosso inspirado padre João, bispo e eremita, deixou seu local reclusão após muitos 
anos e se retirou para o Monte das Oliveiras; com ele partiram todas as crias da 
piedade, [195, 25] das quais muitas se dispersaram pelo interior. Mas Deus realizou 
grande prodígio como anteriormente no caso de Ário (n.p.  20).  No mesmo dia da 



perseguição na qual eles foram expulsos do Grande Laura, o [196.] chefe do inimigo e 
general da iniquidade, Nono, foi arrebatado dentre os homens e tomado por morte 
súbita. 

Notas:
(130)  -  Defensores  de  Calcedônia  estavam  sujeitos  a  serem  rotulados  como 
nestorianos  pelos  monofisistas.  Já  que  em  Constantinopla  o  grupo  estava  então 
batalhando contra Teodoro de Mopsuéstia e o patriarca Pedro cometera o erro de se 
dissociar deles, Gelásio estava preocupado em deixar clara sua rejeição a Teodoro.

Notas do portal:
(20) – Após ter sido exilado por Constantino, o chefe da mais forte dissidência do 
século IV – Ário - foi reabilitado e chamado à Constantinopla. Morreu subitamente 
quando se dirigia para a catedral em 330 d.C.
[indice]

88. Cassiano Superior do Grande Laura

O mais opressor dos lobos, Jorge, após comandar o santo rebanho do pio Saba por  
sete meses, foi expulso por seus próprios defensores sob as acusações de conduta 
dissoluta e desonesta. De bom grado eu passarei em silêncio por essas acusações, a 
fim de não publicar em meus relatos coisas que merecem silêncio e esquecimento 
profundos.  Nisso,  os  padres restantes no Grande Laura,  a  conselho do patriarca, 
tomaram  como  superior  Abba  Cassiano  de  Citópolis,  que  naquela  época  estava 
governando a comunidade de Souka com habilidade e ortodoxia. Ele foi um homem 
que fizera a renúncia em tenra idade e fora formado pelo pio Saba; tinha se tornado 
sacerdote do Grande Laura, governado a laura de Souka por oito anos e fundado um 
mosteiro  em Citópolis  chamado  Zougga.  Após  pastorear  o  santo  rebanho  do  pio 
ancião por dez meses, Abba Cassiano adormeceu e descansou em paz (cf. Sl 4:8-9) a 
doze de julho da décima indicção, no décimo sexto ano da morte do grande Saba [548 
d.C.] (n.p. 21).

Notas do portal:
(21) – Em 28 de junho de 548, morreu Teodora. Sua participação nos eventos da 
segunda crise origenismo foi nula.
[indice]

89. O Cisma entre os Origenistas

Os padres do Grande Laura estavam agora inspirados por [196, 20] Deus para fazer  
Abba Conon o superior, um homem celebrado por seus feitos monásticos e doutrinas 
ortodoxas. Lício de nascimento, praticara a vida monástica desde a infância em sua 
terra natal e se notabilizara em muitos combates pios; indo venerar os lugares santos 
após [196, 25]  a morte do abençoado Saba e foi guiado por Deus para entrar  no 



Grande Laura,  ele  instruía  todos  os  padres  pela  pureza  de  vida,  simplicidade  de 
caráter,  gentileza  de  conduta  e  uma  combinação  de  entendimento  espiritual  e 
discernimento.  Assumindo  o  rebanho  do  abençoado  Saba  [197.]  esvaziado  e 
reduzido, Abba Conon o fez crescer, tornou-o eminente e trouxe de volta de todas as 
partes os padres que estavam espalhados pelo interior.

Nessa conjuntura, Deus, que sempre exerce a [197, 5] providência no interesse de 
sua Igreja, dissolveu a concórdia dos origenistas, tal como há muito tempo atrás, na 
época de Héber, separou as línguas e rompeu a aliança contra Deus (Gn 10:25, 11:9). 
Pois quando Nono estava fora do caminho, os membros da laura de Firmino entraram 
em  briga  com  os  do  Nova  Laura  quanto  as  suas  próprias  doutrinas  e  estavam 
completamente  engajados  em  lutar  uns  contra  os  outros.  [197,  10]  A  facciosa 
iniquidade de ambos foi registrada na época atual em um relato mais pormenorizado e 
abrangente feito por alguns homens, caros a Deus, de nosso rebanho, recebendo a 
refutação que merece (131). Qualquer um que deseje pode facilmente descobrir  a 
iniquidade deles a partir dos mesmos nomes que [197, 15] davam uns aos outros, os 
do Nova Laura chamando os da laura de Firmino de 'protoktistas' ou 'tetraditas' e os 
da laura de Firmino chamando os do Nova Laura de 'isocristas';  pois cada um foi  
designado  com  um  nome  tomado  a  partir  das  doutrinas  específicas  de  suas 
iniquidades (132). Teodoro de Capadócia, que controlava os assuntos estatais e [197, 
20] apoiava e pertencia ao partido dos isocristas, teve muitos deles ordenados bispos 
da Palestina e fez o superior do Nova Laura, Teodoro, ser indicado guardião da Cruz 
e metropolitano de Citópolis. Isso trouxe tempestades e ondas contra [197, 25] não 
apenas  nosso  rebanho,  mas  também  aos  adeptos  da  iniquíssima  doutrina  dos 
protoktistas,  cujo  [198.]  superior  era  Isidoro [Isodore].  Este  Isidoro,  incapaz de se 
contrapor  a  Ascidas  e  aos  monges  do  Nova  Laura,  foi  até  ao  pastor  de  nosso 
rebanho, Abba Conon, e, dando-lhe sua palavra pela santa Sião que não professava a 
doutrina da preexistência e, pelo contrário, que se oporia à iniquidade com toda [198, 
5] sua força, partiu com ele para Constantinopla no começo da décima quinta indicção 
[551/2 d.C.].

Notas:
(131) – Este trabalho não sobreviveu.

(132)  – Em um importante estudo,  A.  Guillaumont  demonstrou que o pensamento 
origenista se desenvolveu entre o edito de Justiniano de 543 contra o origenismo e o 
Concílio de Constantinopla de 553. Os anátemas emitidos nessas ocasiões mostram 
as  opiniões  dogmáticas  sob  ataque.  As  de  543  se  referem a  lugares-comuns  do 
pensamento origenista, extraídos de De Principiis. A ênfase na pré-existência da alma 
fez do título 'protoktistas'  ou 'os  criados primeiro'  uma designação natural  pra  um 
grupo que professasse  essas  opiniões.  Os anátemas de  553 (que  têm muito  em 
comum com os comentários de Ciríaco [Cyriacus] em 230, 2-17) atacam proposições 
que parecem ter sido extraídas da  Kephalaia Gnostica de Evágrio. Estas incluem a 
idéia de que os justos reinarão com Cristo na Ressurreição, e assim para este grupo o 
título 'isocristas' ou 'iguais com Cristo' poderia ser aplicável. O título 'tetraditas' poderia 
implicar  que  o  reino  dos  justos  com  Cristo  introduziria  um  quarto  elemento  na 
Trindade. Guillaumont sugere que após 543 um novo grupo militante emergiu dentro 
do origenismo que era influenciado pelo pensamento de Evágrio [Pôntico]. A ruptura 



entre os origenistas mais conservadores e os mais radicais levou à desintegração e 
queda  do  movimento.  Ver  A.  Guillaumont,  Les  'Kephalaia  Gnostica'  d'Evagre  le  
Pontique et l'histoire de l'Origenisme chez les grecs et chez les syriens, 136-159.
[indice]

90. O Concílio de Constantinopla e a Vitória da Ortodoxia

Ao chegar à Constantinopla, o grupo de Abba Conon foi submetido por Ascidas a uma 
variedade de provações, mas por  meio da resistência saiu vitorioso.  Visto que na 
ocasião, em [198, 10] pouco tempo depois, da morte do arcebispo Pedro, Macário foi  
ordenado bispo pela obstinação dos monges do Nova Laura e resultou em guerra na 
cidade santa,  o  piosíssimo imperador,  ferozmente enfurecido contra  Ascidas e  os 
origenistas, deu ordens para Macário ser expulso do episcopado (133). O grupo de 
Abba Conon, [198, 15] agarrando a oportunidade do momento, informou ao imperador 
de  sua  situação  e  lhe  apresentou  uma  petição  revelando  toda  a  iniquidade  dos 
origenistas,  tendo  morrido  Isidoro.  Então,  fazendo  uso  de  total  franqueza  (134), 
propuseram Eustóquio [Eustochius], administrador de Alexandria, que se encontrava 
em Constantinopla,  a  bispo  de  Jerusalém.  Nosso  [198,  20]  piosíssimo  imperador 
decretou que Eustóquio deveria se tornar patriarca e deu ordens para que houvesse 
um concílio  ecumênico.  Abba Conon,  ao  mandar  Eustóquio  em sua  viagem para 
Jerusalém,  pediu-lhe  que  mandasse  Eulógio  [Eulogius],  superior  do  mosteiro  do 
abençoado Teodósio, a fim de que também estivesse presente no [198, 25] concílio 
que  estava  sendo  organizado.  Eustóquio,  assumindo  seu  patriarcado,  enviou  três 
bispos e também Abba Eulógio com dois outros superiores, Ciríaco da laura chamada 
“A Fonte” e certo Pancrácio [Pancratius], um estilita (135).

[199.] Quando o quinto concílio ecumênico fora feito em Constantinopla, um anátema 
comum e universal  foi  dirigido com Orígenes e Teodoro de [199, 5]  Mopsuéstia e 
contra os ensinamentos de Evágrio e Dídimo quanto à preexistência e restauração 
universal, na presença e com a aprovação dos quatro patriarcas (136). Quando nosso 
divinamente protegido imperador mandou para Jerusalém as atas do concílio, todos 
os bispos da Palestina as confirmaram oralmente e por escrito, excetuando Alexandre 
de Abila, que foi, portanto, [199, 10] expulso do episcopado e finalmente sepultado por 
um  terremoto  em  Bizâncio.  Os  monges  do  Nova  Laura,  porém,  separam-se  da 
comunhão católica. O patriarca Eustóquio tratou-os com respeito e por oito meses fez 
uso de conselhos e exortações para com eles; mas ao falhar em persuadi-los [199, 
15]  a  ficar  em  comunhão  com  a  Igreja  Católica,  aplicou  as  ordens  imperiais  e 
conseguiu  que  o  dux Anastácio  os  expulsasse  de  Nova  Laura  e  livrasse  toda  a 
província  de  sua  destrutiva  influência.  Não  desejando  deixar  o  lugar  desabitado, 
escolheu cento e vinte monges e os transferiu para lá, sessenta vindos do Grande 
Laura, dos quais ele [199, 20] designou um antigo scholarius chamado João para ser 
superior (137), e mais sessenta de outros mosteiros ortodoxos do deserto; eu sou um 
desses, convocado do mosteiro de Santo Eutímio pelos padres do Grande Laura, a 
conselho e com a permissão do inspirado João, bispo e eremita.  [199, 25]  Assim 
reunidos na cidade santa, partimos com o patriarca e o novo superior para o vilarejo  
de  Theoka  e,  quando  os  origenistas  fora  expulsos  pelo  dux [200.]  Anastácio, 
assumimos o Nova Laura em 21 de fevereiro da segunda indicção [554/5 d.C.], no 



décimo terceiro ano da morte do abençoado Saba (138). Dessa forma a guerra contra 
a piedade chegou a um fim.

[200,  5]  Eu  mesmo,  no  instante  de  encerrar  meu  relato  do  pio  ancião, 
apropriadamente proferirei o dito profético, 'Que o deserto se alegre e floresça como o 
narciso'  (Is  30:5),  pois  Deus  tivera  clemência  de  seus  filhos,  dizendo  o  próprio, 
'Observando, vi a aflição de meu povo em Jerusalém e ouvi seus gemidos, e [200, 10] 
desejei libertá-los (cf. Ex 3:7-8). Tendo desejado, ele nos visitou, tendo nos visitado, 
resgatou e nos libertou do poder dos origenistas. Levou-os de nossa presença e nos 
permitiu habitar suas moradas. O fruto do trabalho deles foi distribuído a nós, a fim de 
que pudéssemos observar seus mandamentos e [200, 15] estudar sua lei. Para ele, a 
glória eterna.

AQUI TERMINA A VIDA DE NOSSO SANTO PADRE SABA

Notas:
(133)  –  Posteriormente,  Macário  renunciou  às  suas  simpatias  origenistas  e  foi 
restaurado ao patriarcado de Jerusalém em 563, onde permaneceu até sua morte em 
583 (Evágrio [Escolástico], História Eclesiástica 4.39 e 5.16).

(134) – 'Franqueza' está traduzindo parresia, aqui usada no contexto secular de um 
requerente abordando um governante de forma audaciosa.

(135) – Pancrácio é o único estilita mencionado por Cirilo. Este Ciríaco não é aquele 
cuja vida foi escrita por Cirilo.

(136)  –  O  principal  propósito  do  Concílio  era  a  condenação  de  três  escritores 
acusados de nestorianismo: Teodoro de Mopsuéstia, Teodoreto e Ibas de Edessa. Os 
ensinos de Orígenes, Evágrio e Dídimo também foram condenados.

(137) – Este João, o Escolário, não é o mesmo superior do mosteiro da Torre (128, 
17). Ver nota 52 para o significado de scholarius.

(138) – Assumindo que as datas de indicção estão um ano adiantadas, então Cirilo 
chegou ao Nova Laura em 555 (ver nota 110 acima). Mas, nesta ocasião, a datação 
de Cirilo podia estar certa, pois se Eustóquio permitiu um intervalo de oito meses após 
o Concílio de Constantinopla antes de agir contra os origenistas do Nova Laura, então 
nesse ponto seria fevereiro de 554 como a data correta. Mas veja Stein, 'Cyrille de 
Scythopolis' 174-6.
[indice]



Apêndice B – A Vida de Ciríaco
Agora será apresentado um capítulo (ou melhor, quatro em um) da vida deste monge 
onde ele dialoga com Cirilo de Citópolis e dá informações a respeito do estágio em 

que se encontrava o origenismo de sua época.

11-15 O primeiro encontro do autor com Ciríaco

11.Nesta época, tendo partido do mosteiro do grande Eutímio para o Grande Laura do 
abençoado Saba a fim de visitar Abba João, bispo e eremita, fui [229, 10] enviado por 
ele até Abba Ciríaco com cartas narrando a recente guerra civil na cidade santa e lhe 
implorando para agora lutar em intercessão com Deus para aplacar a fúria de Nono e 
Leôncio e seus partidários no Nova Laura, que faziam campanha contra Cristo por 
meio das doutrinas de Orígenes. [229, 15] Então, quando eu tinha chegado à Souka e 
ido  visitá-lo  na  caverna  de  São  Caritão  com  seus  discípulos  Zózimo  e  João,  fiz 
reverência e lhe dei a carta, junto com uma mensagem verbal da boca do inspirado 
Abba João, o eremita. Abba Ciríaco respondeu com [229, 20] lágrimas: 'Diga ao que 
lhe enviou:  Não desanime, padre,  pois nós logo veremos a derrocada de Nono e 
Leôncio pela morte e a expulsão do resto deles do Nova Laura, para que os genuínos 
discípulos do abençoado Saba possam habitar o Nova Laura, uma vez que os falsos 
tenham sido enxotados.'

12.  [229,  25]  Perguntei-lhe,  'Padre,  quais  as  concepções  que  eles  advogam? Os 
próprios afirmam que as doutrinas da preexistência e da restauração são indiferentes 
e  inofensivas,  citando as  palavras  de  São  Gregório.  “Filosofar  sobre  o  mundo,  a 
matéria, a alma, as naturezas racionais boas e más, a Ressurreição [229, 30] e a 
Paixão de Cristo; pois nessas questões não se atinge a verdade sem lucro e o erro é  
inofensivo  (9).”  O  ancião  respondeu  nas  seguintes  palavras:  'As  doutrinas  da 
preexistência e restauração não são [230.] indiferentes e inofensivas, mas perigosas, 
danosas e blasfemas. A fim de te convencer, tentarei expor sua variada iniquidade em 
poucas palavras.  Eles negam que Cristo  pertença à  Trindade.  Dizem que nossos 
corpos ressuscitados passarão por uma destruição total e [230, 5] o de Cristo primeiro 
que todos. Dizem que a santa Trindade não criou o mundo e que na restauração 
todos os seres racionais, mesmo os demônios, serão capazes de criar éons. Dizem 
que nossos corpos serão erguidos etéreos e esféricos, e afirmam que o corpo do 
Senhor foi erguido nessa forma. [230, 10] Dizem que todos serão iguais a Cristo na 
restauração (10)'.

13.' Mas que diabo espalhou essas doutrinas? Eles não as aprenderam de Deus que 
falou  por  meio  dos  profetas  e  apóstolos  -sem  chances-  mas  reviveram  essas 
abomináveis  e  iníquas  doutrinas  de  Pitágoras  e  Platão,  de  Orígenes,  Evágrio  e 
Dídimo.  Fico surpreso com quantos esforços vãos e fúteis  eles gastaram em tais 
bobagens danosas e estafantes, e como desse jeito muniram suas línguas contra a 
piedade.  Não seria  melhor  que tivessem louvado e glorificado o  amor  fraterno,  a 
hospitalidade, a dedicação aos pobres, a salmodia, as noites inteiras de vigília e as 
lágrimas de compunção? Não deveriam disciplinar o corpo pelos jejuns, ascender a 
Deus pela oração, fazer da vida um ensaio para a morte, em vez de ficar meditando 



sobre tais sofismas? Mas (acrescentou o ancião) não desejaram seguir  o humilde 
caminho de Cristo, mas no lugar disso “tornaram-se fúteis em seus pensamentos e o 
coração insensato deles obscureceu; achando-se sábios, tornaram-se tolos (Rm 1:21-
22).“ O semeador de todas essas ervas daninhas e causa desses males foi Nono, 
que, tomando vantagem da morte de nosso abençoado Saba, começou a fazer seus 
companheiros beberem de preparado vil  (cf. Hab 2:15), tendo Leôncio de Bizâncio 
como seu assistente, campeão e companheiro de combate.'

14. 'De início, ele seduziu para a sua abominável heresia o mais cultos, ou melhor os 
mais incultos, no Nova Laura. Não ficou satisfeito com esses monges, e se empenhou 
em dar  aos  outros  mosteiros  do  deserto  uma parte  de  sua  própria  praga.  Quais 
estratagemas ele não usou para também seduzir eu mesmo, pobre e humilde? Mas 
Deus me mostrou por revelação a imundície de sua heresia. Quais esquemas não 
empregou para comunicar seu ensinamento maligno à comunidade de Souka? Mas 
ele falhou, já que eu, pela graça de Cristo, avisei e exortei cada um a não se afastar  
da verdadeira fé. Quando se empenhava em fazer um partidário de sua heresia – isto 
é: Pedro, o Alexandrino (11) – superior de nossa laura e, assim, escravizar toda a 
comunidade,  não  foi  bem  sucedido:  pelo  contrário,  a  comunidade  se  afanou  e 
expulsou Pedro do cargo de superior. Mais uma vez Nono desavergonhadamente se 
afanou para fazer de outro Pedro, o Grego (12), um partidário da praga de Orígenes, 
nosso superior, mas a comunidade mais uma vez foi movida por zelo espiritual para 
expulsar  Pedro do cargo  de  superior;  indo  para a  laura do abençoado Saba,  ela 
escolheu para si mesma o atual superior, Abba Cassiano, que é de Citópolis, ortodoxo 
e agraciado tanto em sua vida como em seu ensino (13). Foi então que conseguimos, 
com dificuldade, ser bem sucedidos em repelir os partidários de Orígenes.'

15. Assim que tinha me dito isso, o servo de Deus, Ciríaco, encheu-se de alegria ao 
saber que eu sou do grande mosteiro do abençoado Eutímio, disse a mim: 'Veja que 
você é do mesmo cenóbio que eu.'  E prosseguiu iniciando um relato para mim de 
muitos fatos a respeito dos Santos Eutímio e Saba que coloquei em duas obras que já 
escrevi sobre eles. E então, tendo acalentado minha alma com estes relatos, deixou-
me seguir em paz.

Alguns tinham começado a importuná-lo na caverna do santificado Caritão. Então, por 
ocasião da morte de Nono, o líder dos origenistas, eles ficaram sem controle e a 
campanha contra os ortodoxos ficou desorganizada, enquanto os heréticos estavam 
agora ocupados em lutar uns contra os outros, o ancião se sentiu livre de receio e 
mais uma vez se retirou, no nonagésimo ano de sua vida, da caverna do santificado 
Caritão para Sousakim, onde viveu como eremita por oito anos. Eu, por um desejo de 
lhe  expressar  a  minha  devida  consideração,  fui  para  a  laura  de  Souka  e, 
acompanhado por seu discípulo João, parti para Sousakim; este lugar se encontra a 
cerca de noventa estádios da laura de Souka. Quando estávamos chegando perto do 
local, topamos com um imenso e aterrorizante leão. Eu estava petrificado de medo, 
mas Abba João me disse: 'Não tema.' E quando o leão viu que estávamos indo até o  
ancião, deixou-nos passar.

Notas:
(9) – Para esta passagem de Gregório Nazianzeno, ver Ad Eunomium 10 (PG 36:25). 
Parece que Cirilo era, naquela época, simpático às estimulantes especulações dos 



origenistas.

(10) – Estas concepções lembram as atacadas pelos anátemas emitido no segundo 
Concílio  de  Constantinopla,  excetuando  que  acrescentam  um  pormenor  não 
encontrado nos anátemas, que as almas na ressurreição serão capazes criar éons ou 
'entes espirituais'. As concepções sob ataque são as dos evagrianos isocristas. Ver 
Vida de Saba, nota 132

(11) – Para Pedro, o Alexandrino, ver 193, 16.

(12) – Pedro, o Grego, não é citado em nenhum outro lugar.

(13) – Cassiano se tornou superior  em Souka em 538, e então se mudou para o 
Grande Laura em 546. Ver 196, 10-18.

[topo]



Apêndice C – Liberato de Cartago – Breviarium 
Causae Nestorianorum et Eutychianorum 

Texto em latim extraído de Patrologia Latina, Migne, Vol. 68

Capítulo XXIII

Postquam ergo Theodosius Alexandrinus in exsilium missus est, Paulus quidam, unus 
abbatum Tabennensium monachorum, ad Alexandriam aedem ordinatur  episcopus, 
Pelagio  interveniente  apocrisiario  Romano,  plane  orthodoxus,  suspiciens 
Chalcedonensem synodum. Ordinatus est a Menna Constantinopoli, praesente eodem 
Pelagio responsario Vigilii, et apocrisiariis Euphraemii Antiocheni, et apocrisiariis Petri 
Hierosolymorum.

Severus autem Antiochenus jam fuerat condemnatus, et Antimus Constantinopolitanus 
ab Agapeto papa Romano, et Menna Constantinopolitano, ex libellis datis adversis eos 
imperatori  Justiniano  a  praesullibus  monasteriorum,  praesulibusque  primae  ac 
secundae Syriae, et praesulibus monasteriorum Hierosolymorum et Eremi; hoc ergo 
modo unitas facta est Ecclesiarum, anno decimo imperii gloriosi Justiniani Augusti.

Iste Paulus spretus erat  Constantinopoli,  ut  dicitur,  ab aliquibus monaebis  suis,  et 
venerat Constantinopolim pro se agere apud imperatorem. Qui divino nutu cathedram 
vacantem  inveniens,  meruit  per  Pelagium  diaconum  Alexandriae  episcopatum; 
accepitque  ab  imperatore  potestatem super  ordinationem ducum et  tribunorum,  ut 
removeret  haereticos,  et  pro  eis  orthodoxos  ordinaret;  per  illos  enim  populi 
invalescebant.

Is Alexandriam descendens timore sui  suaque industria omnem civitatem et  omnia 
monasteria  adduxerat  suscipere  Chalcedonensem synodum,  nisi  interventu  diaboli 
talis emergeret causa.

Cogitante Paulo episcopo removere Eliam magistrum militum, Psoius quidam diaconus 
et  oeconomus  Ecclesiae,  amicus  Eliae,  per  portitores  litterarum  velocissimos 
pedestres, quos Aegptii Symmachos vocant, omnia molimina Pauli Eliae scribebat.

Contigit autem Paulum invenire literas ejus Aegyptiaco scriptas, et legere: et timens 
quod de Proterio contigerat, sollicitus de eo factus est, et coepit Psoium compellere 
facere rationes Ecclesiae: quem tradidit judici, et imperatori de eo retulit.

Eo tempore  apud  Alexandriam  Rhodo  erat  augustalis,  qui  eum  accipiens 
custodiendum usque ad imperatoris  praeceptum,  consilio  cujusdam prioris  civitatis, 
nomine Arsenii, acceptis muneribus, inscio, ut fertur, episcopo, clam nocte totis viribus 
eum magno cruciatu occidit.

Hujus filii et affines imperatorem interpellantes, suggesserunt ei qua vi eorum parens 
debitum  mortis  persolvisset.  Quod  audiens  imperator,  vocavit  Liberium,  et  fecit 
augustalem, missitque eum Alexandriam inquirere causam. Ad quam urbem Liberius 



cum venisset, Rhodonem ad se venire jussit, et ab eo requirebat quomodo occidisset 
diaconum. Ille vero respondit jussione episcopi factum fuisse: habere se imperatoris 
delegationem aiebat, ut quidquid juberet episcopus, modis omnibus impleret.

Sed negante Paulo  episcopo,  et  se  nescire  clamitante,  prior  ille  civitatis  Arsenius, 
homicidii illius auctor inventus, morte multatus est.

Porro episcopo Paulo Gazam in exsilium misso, Rhodo cum gestis de eo actis directus 
est Constantinopolim: cujus gesta cum intra palatium legerentur principi, jussit eum ab 
scurrone duci et foras regiam civitatem occidi.

Et  post  haec  misit  imperator  Pelagium  diaconum  et  apocrisarium  primae  sedis 
Romanae Antiocham cum sacris sius, quibus praecepit ut cum Euphraemio ejusdem 
urbis episcopo, et Petrus Hierosolymita,  et Hypatius Ephesinus venirent Gazam, et 
Paulo episcopo pallium auferrent, eumque deponerent.

Pelagius ergo profectus Antiocham, et inde Hierosolymam, cum memoratis patriarchis 
et aliquantis episcopois venit Gazam. Et auferente Paulo Pallium deposuerunt eum, et 
ordinaverunt pro illo Zoilum, quem postea apud Constantinopolim imperator deposuit, 
et Apolinarem ordinavit, qui nunc est praesul ipsius Alexandrinae Ecclesiae.

Sed redeunte Pelagio Constantinopolim, monachi quidam ab Hierosolymis, per quos 
Pelagius  in  Gazam  transitum  habuit,  venerunt  cum eo  ad  comitatum,  portantes 
capitula de libris Origenis excerpta,  volentes agere apud imperatorem, ut Origenes 
damnaretur cum illis capitulis.

Igitur Pelagius aemulus existens Theodoro Caesareae Cappadiocia Episcopo, volens 
ei  nocere  eo  quod  esset  Origenis  defensor,  una  cum  Menna  archiepiscopo 
Constantinopolitano,  flagitabat  a  principe  ut  juberet  fieri,  quod  illi  monachi 
supplicabant,  ut  Origenes  damnaretur,  ipsaque  capitula  talia  docentia.  Annuit 
imperator facillime, gaudens se de talibus causis judicium ferre: jubente eo dictata est 
in  Origenem et  illa  capitula  anathematis  damnatio,  quam subscripserunt,  una cum 
Menna archiepiscopo, episcopi apud Constantinopolim reperti.

Deinde directa  est  Vigilio  Romano  episcopo,  Zóilo  Alexandrino,  Euphraemio 
Antiocheno, et  Petro Hierosolymitano,  quibus eam accipientibus et  subscribentibus, 
Orígenes damnatus est mortuus, qui vivens olim fuerat ante damnatus.

Capítulo XXIV

Et reserato aditu adversariis Ecclesiae, ut mortuus damnaretur, Theodorus Caesareae 
Cappadociae episcopus dilectus,  et  familiaris  principum, secta Acephalus,  Origenis 
autem  defensor  acerrimus,  et  Pelagio  aemulus,  cognoscens  Origenem  fuisse 
damnatum,  dolore  damnationis  ejus,  ad  Ecclesiae  conturbationem,  damnationem 
molitus est in Theodorum Mosuestenum; eo quod Theodorus multa opuscula edidisset 
contra Origenem, exosusque et accusabiliis haberetur ab Origenistis; et maxime quod 
synodus  Chalcedonensis,  sicut  probatur,  laudes  ejus  susceperit  in  tribus  epistolis: 
hujus damnationem memoratus Theodorus tali machinatione perfecit.



Scribente principe  contra  Acephalos,  in  defensionem  synodi  Chalcedonensis, 
accedens  idem  Theodorus  Cappadox  una  cum  suis  satellitibus,  qui  sub  nomine 
catholico Acephalis studebant, cum Theodorae Augustae favore, imperatori suggesti, 
scribendi laborem non eum debere pati, quando compendio posset Acephalos omnes 
ad suam communionem adducere: “Siquidem illi  , inquit, hoc offenduntur in synodo  
Chalcedonensi, quod laudes susceperit Theodori Mopsuesteni episcopi, epistolamque  
Ibae,  quae  per  omnia  Nestoriana  esse  cognoscitur,  synodus  ipsa  judicio  suo  
pronuntiaverit  orthodoxam.  Quod  si  Theodorus  cum  dictus  suis  et  hac  epistola  
anathematizetur,  synodus, tanquam retractata atque purgata, suscipietur ab eis per  
omnia et  in omnibus:  eis sine pietatis vestrae labore Ecclesiae catholicae sociatis,  
gaudente universali Ecclesia, clementiae vestrae laus erit sempiterna.”

Haec audiens  imperator,  et  dolum  dolosorum  minime  prospiciens,  suggestionem 
eorum libenter accepit, et hoc se facere promptissime spopondit.

Sed rursus illi callida fraude rogaverunt eum, ut dictaret librum in damnationem trium 
capitulorum: quo libro ejus edito, et toti mundo manifestato, “dum emendare princeps 
erubescit, irrevocabilis causa fieret; sciebant enim principem solita levitate, scandalo 
emergente, sentenciam suam posse corrigere, seseque ad periculum pervenire.”

Annuit eis princeps, et hoc se laetus implere promisit, et relinquens operis sui studium, 
unum in  damnationem trium capitulorum condidit  librum,  pro  delictis  nostris,  nobis 
omnibus notissimum.

Caetera vero quae subsequenter in episcopis et catholica Ecclesia ab eodem principe 
facta  sunt,  quomodo  consentientes  episcopi  in  trium  damnationem  capitulorum 
muneribus ditabantur, vel non consentientes depositi in exsilium missi sunt, vel aliqui  
fuga latinantes in angustiis felicem exitum susceperunt, quoniam nota sunt omnibus, 
puto nunc a me silenda.

Illud liquere  omnibus  credo,  per  Pelagium  diaconum,  et  Theodorum  Caesareae 
Cappadociae episcopum, hoc scandalum in Ecclesiam fuisse ingressum: quod etiam 
publice  ipse Theodorus clamavit  se et  Pelagium vivos incendendos,  per  quos hoc 
scandalum introivit in mundum.



Apêndice D- Facundo de Hermiano – Pro Defensione 
Trium Capitulorum

Livro I, Capítulo IV
Texto em latim extraído de Patrologia Latina, Migne, Vol. 67

Quod Eutychiani  sub  trium  Capitulorum  nomine  concilium  Chalcedonense  fraudulenter 
oppugnent: quibus antequam respondeat, fidei suae confessionem exponit.

Sed rogo, clementissime imperator,  ut  rationes meas vel  gratanter,  vel patienter  accipias. 
Nam demonstrare proposui quoniam pro ejusdem fidei quam tenes defensione, et propter 
Chalcedonensium custodiam decretorum, quibus et manifesta est et firmata, his quis nuper 
contrariam  eis  sententiam  protulerunt  consentiendum  esse  non  duxi.  Inquietus  enim  et 
impudens haereticorum spiritus, qui facilis et promptus ad impugnanda vetera constituta, in 
confusionem suam semper extollitur, quia saepe frustratus est, cum evidenti contradictione 
Chalcedonensis  decreta  concilii  subvertere  uiteretur.  Obliqua  nunc  et  obtecta  malignitate 
subrepens,  intelligi  non posse  credidit  suae  factionis  insidias.  Invenit  autem desideratam 
occasionem ex  furore  quorumdam qui  sub  nomine  Chistiano  latenter  in  Ecclesia  gentile 
Origenis dogma sectantur. Et quia per instantiam tuae religionis ejusdem profani dogmatis 
iterata damnatio est, hinc ejus sectatores exarserunt adversus Ecclesiam, quaerentes eam 
quacunque  possent  immissione  turbare.  Et  hoc  totum  publicam  notitiam  non  effugit, 
praesertim  cum  et  Domitianus  Ancyrensis  quidem  civitatis  episcopus  provinciae  primae 
Galatiae,  qui  fuit  ipsius  Origeneanae  heresis  manifestus  assertor,  per  libellum quem  ad 
beatissimum papam Vigilium scripsit, Deo extorquente confessus est, quod ejus complices 
Origeniani, cum viderent non se posse proprium dogma defendere, neque sibi quidquam spei 
de  conflictu  restare,  ad  ultionem eorum quae  contra  Origeni  gesta  sunt,  haec  Ecclesiae 
scandala commoverunt. Horum igitur satellitio fungens Eutychianorum perfidia, ea quae per 
se contra Chalcedonense concilium nequidquam saepe tentaverat, per ipso latenter aggressa 
est qui nobis non videbantur in hac parte suspecti. Nec tamen et illi magnam synodum palam 
reprehendere  praesumpserunt;  magis  autem sub quodam colore  defensionis,  quam tuae 
pietati commendabat fallax eorum promissio, robur ejus infirmare conati sunt. (…)

[topo]


