
Programa de 
Formação Permanente

2015  Interioridade  agostiniana

4. Interioridade 
e maturidade pessoal



 

I N T E R I O R I D A D E  E  M A T U R I D A D E  P E S S O A L .  
T E S T E M U N H O  D E  A G O S T I N H O 1 

“Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável; quem poderá conhecê-lo? Eu sou o 
Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu 
proceder e conforme o fruto de suas obras” (Jr 17, 9-10).  

 

Quando falamos de ‘coração’, fazemo-lo em diversos sentidos. O primeiro, e 
mais comum, é para referir-nos à sede dos nossos sentimentos. O coração é o 
símbolo da afetividade; é a expressão e a síntese dos nossos estados anímicos; a 
sede do carinho, das simpatias ou antipatias, da alegria ou da tristeza, do perdão 
ou dos rancores. Por isso, temos o coração distendido ou encolhido, alegre ou 
pesaroso. Isso supõe certo ‘dualismo’ com respeito à razão, que, por vezes, 
adquire reflexos de enfrentamento e de claras dissociações: “O coração tem razões 
que a própria razão desconhece”2. 

O ‘coração’ é, porém, antes de tudo, expressão da intimidade pessoal. É o lugar 
ou a casa em que nós ‘sentimos’ o que realmente somos, nossos afetos, nossas 

                                                
1 NOTA: A versão das Confissões manejada pelo autor do artigo, em idioma castelhano, é a 

publicada pela BAC em sua coleção Minor, com tradução e notas de José Cosgaya, Madrid 1986. 
Para a tradução ao idioma português, valemo-nos da versão publicada pela Editora Paulus, com 
tradução de Maria Luiza Jardim Amarante e revisão de Antônio da Silveira Mendonça, São Paulo 
1984. 

2 B. Pascal, Pensées n. 277 (conforme a numeração da edição das obras completas do pensador 
francês editada por L. Brunschirg, E. Boutroux e F. Garzier, Paris 1904-1914). 
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vivências mais íntimas; se estamos de bem ou de mal com uma pessoa, se nos 
‘sentimos’ religiosos e ‘atados’ ou dependentes de Deus mediante a fé e a graça. É 
onde percebemos a nossa vocação e os nossos estados de plenitude ou de 
frustração, onde vivemos a amizade como relação cordial com determinadas 
pessoas. 

De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o coração é a morada onde eu 
estou, ou onde eu moro (segundo a expressão semítica ou bíblica: aonde eu 
‘desço’) (cf. CEC 2563). É o nosso centro escondido, inapreensível, não pode ser 
apreendido por nossa razão nem pela de ninguém. Só o Espírito de Deus pode 
sondá-lo e conhecê-lo. É o lugar da decisão, no mais profundo de nossas 
tendências psíquicas. É o lugar da verdade, onde escolhemos entre a vida e a 
morte. É o lugar do encontro já que, à imagem de Deus, vivemos em relação: é o 
lugar da aliança. 

O coração é a casa onde moramos e aonde descemos. Trata-se de uma 
interioridade vivificante, como a do coração fisiológico: no se vê, mas dá vida. É 
o lugar onde a pessoa palpita e ama, onde vive e onde se encontra com os demais, 
também com Deus, como nos disse o Catecismo. É o lugar do diálogo e da doação 
ou da entrega. 

Por tudo isso, o coração é a expressão da mesmidade, onde cada um de nós é si 
mesmo, onde nos identificamos com a nossa realidade pessoal. O coração é, em 
parte, o que nos define: “Somos o que amamos”, escutaremos Santo Agostinho 
dizer. Esse é o ‘coração’ a respeito do qual o profeta afirma que “em tudo é 
enganador, e isto é incurável”, para acrescentar logo em seguida: “quem poderá 
conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, 
que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras” 
(Jr 17, 9-10).  

Todos nós conhecemos aquela espécie de teoria da gravitação do ser humano 
que Santo Agostinho desenvolve no livro XIII das Confissões, segundo a qual 
“meu peso é o amor; por ele sou levado para onde sou levado”. Se, arrastados pelo 
peso do amor, nós nos afastarmos de Deus e levarmos nosso coração a descansar 
nas criaturas, na confiança dos humanos, far-se-á “como os cardos do deserto, ele 
não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e 
desabitada”. Pelo contrário, se nos abraçarmos ao autor da nossa vida e fonte 
desse amor, “bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor; é 
como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da 
umidade, por isso não teme a chegada do calor: sua folhagem mantém-se verde, 
não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos” (Jr 17, 7-8).  

Por mais que prescindamos do caráter religioso-moral em que o texto foi 
concebido, não podemos deixar de considerar seu caráter puramente 
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antropológico. Nosso coração, nossa pessoa toda, pode ‘descansar’ em Deus e 
encontrar n’Ele a plenitude e a vida, como a árvore de que fala a passagem do 
profeta ou o salmo primeiro, que mantém a louçania e dá frutos inclusive em 
tempos de calor e seca; mas pode também tornar-se “cardo de deserto” ou “palha 
que arrebata o vento” se repousar nas satisfações do imediato e nos bens que não 
o plenificam.  

Santo Agostinho falaria de ‘inquietude’. Nós falaremos de desequilíbrio 
psicológico, de falta de maturidade, de insatisfação e até mesmo de solidão. É o 
‘coração pródigo’ que se afastou da casa do pai e que, perdido em experiências 
vazias, sente o desamparo e a orfandade. Essa é a tentação mais frequente no 
homem moderno, também nalguns religiosos. Até que um dia, diz o relato bíblico, 
“caindo em si”, a pessoa se diga: “Quantos empregados do meu pai…; vou-me 
embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe…”. A salvação do filho da parábola 
inicia-se, segundo Santo Agostinho, no momento em que, “entrou em si”… Ora, 
se entrou é porque saíra, concluiu o Santo. Esse será o tema da nossa reflexão. 

 
 
 
 

 
Se, arrastados pelo peso do amor, nós nos afastarmos de Deus e levarmos nosso coração a descansar 

nas criaturas, na confiança dos humanos, far-se-á “como os cardos do deserto, ele não vê chegar a floração, 
prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. 
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1. INTERIORIDADE E ONTOLOGIA 
O livro VII das Confissões situa-nos nos últimos momentos prévios à 

conversão de Santo Agostinho, correspondendo a seus trinta e um anos de idade e 
a sua entrada na etapa de maturidade3. Na primeira parte do livro, encontramos 
um Agostinho ainda dominado pelos princípios do maniqueísmo. A segunda, pelo 
contrário, abre-se com o grande descobrimento filosófico que a leitura dos 
neoplatônicos viria a supor na vida do Santo. O encontro com a filosofia grega foi 
determinante em sua conversão, já que os neoplatônicos abriram-lhe os olhos para 
que pudesse ver um mundo de realidades insuspeitado e desconhecido para ele até 
aquele momento: entre tais coisas, a natureza espiritual de Deus e da alma. Do 
livro VII, tomamos a seguinte passagem: 

Instigado por esses escritos a retornar a mim mesmo4, entrei no íntimo do meu coração sob 
tua guia, e o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e, com os olhos da alma, acima 
destes meus olhos e acima de minha própria inteligência, vi uma luz imutável. Não era essa 
luz vulgar e evidente a todos com os olhos da carne, ou uma luz mais forte do mesmo gênero. 
Era como se brilhasse muito mais clara e tudo abrangesse com sua grandeza. Não era uma luz 
como esta, mas totalmente diferente das luzes desta terra. 

Também não estava acima de minha mente como o óleo sobre a água nem como o céu 
sobre a terra, mas acima de mim porque ela me fez, e eu abaixo porque fui feito por ela. 
Quem conhece a verdade conhece esta luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. O amor 
a conhece. Ó eterna verdade, verdadeira caridade e querida eternidade! És o meu Deus, por ti 
suspiro dia e noite. Desde que te conheci, tu me elevaste para me fazer ver que havia algo 
para ser visto, mas que eu era incapaz de ver. Atingiste minha vista enferma com a tua 
irradiação fulgurante, e eu tremi de amor e de temor. Percebi que estava longe de ti, numa 
região desconhecida, e parecia-me ouvir tua voz do alto: “Eu sou o pão dos fortes: cresce, e 
de mim te alimentarás. Não me transformarás em ti, como fazes com o alimento do corpo, 
mas te transformarás em mim” (conf. VII, 10, 16). 

 

Analisando a passagem citada, Victorino Capánaga afirma:  
Encontramo-nos no coração do augustinismo. O princípio da interioridade adquire a partir 

daqui um valor permanente. O retorno ao lar da própria intimidade serve para encontrar Deus 
e descobrir o próprio espírito e o universo. A filosofia do espírito e a mística de todos os 
tempos apoiar-se-ão nesse grande princípio platônico-agostiniano. No interior do homem, 
acha-se a face iluminada das evidências e verdades eternas e das normas absolutas, o 
encontro da eternidade e do tempo, o título de homem, cidadão de dois mundos. Não há que 
desparramar-se fora, mas perscrutar o próprio tesouro interior para descobrir a verdade e o 
caminho da dita5. 

                                                
3 conf. VII, 1, 1: Minha juventude cheia de vícios estava morta. Caminhava para a maturidade, e 

quanto mais avançava em anos, tanto mais vergonhosamente me deixava contaminar pelas coisas 
vãs.  

4 Agostinho refere-se aos escritos dos neoplatônicos, tal como o expressa um pouco antes: “Tu 
me proporcionaste, através de um homem inflado de orgulho imenso, alguns livros dos platônicos, 
traduzidos do grego para o latim”. Não sabemos que livros eram esses. Consta-nos, isso sim, que 
foram traduzidos por Mário Vitorino, o que nos leva a pensar, diz José Cosgaya na nota à sua 
edição (pág. 215), que se tratava de livros de Plotino. O que quer que tenham sido, o efeito que tais 
livros produziram sobre Agostinho foi extraordinário. 

5 V. Capánaga, “Introducción general”: Agustín de Hipona, Obras completas, vol. 1, BAC, 
Madrid 1994, 16-17. 
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A partir da data a que se refere o Santo, entre os anos 385 e 386, Agostinho era 
totalmente outro. Tinha começado um caminho novo. Principiava “o período da 
metafísica religiosa e da experiência interior. Agostinho vislumbra o cimo do 
idealismo platônico, verdade fundamental que não pode extinguir-se jamais. É o 
convencimento de que existe um reino da verdade para além dos caprichos dos 
homens, de que as verdades têm um valor independente do nosso consentimento, 
de que seu império está a uma altura celestial, acima da opinião e dos desejos 
humanos”6.  

O primeiro resultado da leitura dos platônicos é mudar o sentido de sua busca 
da verdade, fazendo da interioridade o seu método filosófico preferido. E indica 
que pôde fazê-lo porque Deus constituiu-Se em seu auxiliador e reconhece que foi 
obra da graça, uma espécie de revelação divina7. A filosofia neoplatônica deu-lhe 
o método da introspecção e da transcendência, ou do salto dialético a uma verdade 
objetiva, imune ao influxo interior da nossa vida8. 

Mediante a concentração sobre si mesmo, ele chegou à experiência daquela 
espécie de iluminação interior de seu espírito, que lhe permitiu o encontro com 
seu eu íntimo, com sua própria alma e, sobre ela, por cima do olhar da própria 
alma, daquela luz imutável que banha o seu espírito e lhe descobre o real de seu 
pensamento, que concebe o ser numa dupla dimensão: de finitude e de eternidade.  

Com esse ato de intuição intelectual, Agostinho descobre o arquétipo de ser: o 
real não se circunscreve à matéria, como pensara em seus longos anos como 
maniqueu, mas se aplica fundamentalmente às realidades espirituais, imateriais. 
Dentre essas realidades imateriais, emergem a realidad dessa luz que envolve o 
seu espírito, que se lhe impõe, superando o puro ato de entender, e também a sua 
própria potência visual, o olho de sua alma, capaz de perceber essa realidade que, 
sob a imagem da luz, quer expressar o âmbito do ser, da verdade e do bem. Pois, 
como afirmou V. Capánaga:  

Santo Agostinho distingue muito bem em sua experiência uma luz que se vê, um olho 
interno com que se vê e uma altura ou eminência sobre o olho da alma, onde aquela brilha”9. 

A experiência do Santo, todavia, vai além. Esse ato de interiorização permite-
lhe descobrir sua alma como lugar ou recinto em que acontece dito 

                                                
6 V. Capánaga, “Introducción… 15. 
7 Cf. P. de Luis, Las Confesiones de san Agustín comentadas, Estudio Agustiniano, Valladolid 

1994, 366. 
8 No capítulo 17, descreve-se o mesmo processo dialético com mais detalhe, mas seu conteúdo é 

idêntico. Trata-se de uma experiência-mãe na evolução filosófica e religiosa de Agostinho, e nela 
se percebem os três momentos da introversão neoplatônica: aversio, introversio, conversio. Há 
uma abstração e separação do corpóreo e visível, uma introversão no reino íntimo, onde refulge 
uma luz espiritual, e uma conversão a Deus, verdade primeira e originária (cf. V. Capánaga, 
“Introducción… 16). 

9 V. Capánaga, “Introducción… 16. 
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descobrimento. E não é apenas o ‘recinto’, mas também a ‘potência’ que, banhada 
pela luz que a deslumbra e ultrapassa, faz com que ele encare sua própria 
realidade pessoal, acima da qual se acha essa outra realidade verdadeira que é o 
Deus-Verdade ou o Deus-Luz, de quem depende como criatura, em todos os 
sentidos: “Estava acima de mim porque ela me fez, e eu abaixo porque fui feito 
por ela”.  

O resplendor da luz divina descobriu-lhe, além disso, que se achava muito 
longe de Deus, que se achava − com alusão à parábola do filho pródigo, embora se 
valendo de uma expressão de Plotino − “na região da dessemelhança”. Essa 
dessemelhança deve ser entendida tanto em sentido ontológico (era radicalmente 
distinto de seu Criador), como em sentido moral (devia converter-se para 
aproximar-se d’Ele em espírito)10. 

Agostinho descobriu uma nova ontologia: a descoberta da verdade inverteu a 
ordem de suas certezas. Agora, estava mais seguro da existência da verdade que 
da verdade de si mesmo: não lhe restava a menor dúvida, e mais facilmente teria 
duvidado da própria vida que da existência da verdade que, através das coisas 
criadas, se faz perceptível à inteligência. A existência da verdade constitui-se no 
fundamento de toda certeza. Ele descobriu o Deus-verdade e encontrou-se consigo 
mesmo, ao mesmo tempo em que percebeu que era capaz de certo conhecimento 
de Deus. Descobriu também que o homem é capax Dei11. Achamo-nos no próprio 
centro do universo intelectual do pensamento agostiniano. 

 
 

2. A METAFÍSICA HUMANA: DE DEUS E PARA DEUS 
Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável: grande a tua força, e a tua sabedoria não tem 

limite. E quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação; o homem carregado com sua 
condição mortal... Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te; fizeste-nos para ti, e 
inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti (conf. I, 1, 1).  

Para Santo Agostinho, somos de Deus e somos para Deus. A existência é um 
presente de Deus. Deus é principium nostrum, lumen nostrum, bonum nostrum. 
Ele é nosso princípio e origem; é luz da qual o nosso ser espiritual (a alma) se 
inflama, e é, finalmente, nosso bem (cf. civ. Dei VIII, 10, 1). Deus é para o 
homem a vida de sua vida (cf. conf. X, 6, 10), deu-lhe o ser, dá-lhe tudo o que este 
tem.  

Deus é principium nostrum, origem de tudo. Já nas primeiras passagens das 
Confissões podemos ler: “Eu não existiria se não existisse em ti, de quem tudo, 
por quem tudo e em quem todas as coisas existem...; de forma alguma existiria, se 

                                                
10 P. de Luis, Las Confesiones… 368. 
11 Cf. V. Capánaga, Agustín de Hipona, BAC, Madrid 1974, 28. 
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não estivesses em mim”. “Tu, que tudo enches, o fazes com todo o teu ser”12. Seu 
pensamento sobre a criação, sobre o exemplarismo e a providência, inspirado na 
filosofia platônica da participação, leva Agostinho a descobrir no mundo criado o 
vestígio, a insinuação, a piscadela do divino. A voz de Deus ressoa de forma 
atroadora na mais insignificante das criaturas, e em todas elas se percebe a mesma 
palavra: elas são obra de Deus e só Ele merece-nos o amor:  

Deus me fez, fui feito por Ele... Estou seguro, Senhor, de que te amo; disso não tenho 
dúvidas. Tocaste-me o coração com a tua palavra, e comecei a amar-te. O céu, a terra e tudo 
que neles existe dizem-me por toda parte que te ame, e não cessam de repeti-lo a todos os 
homens, de modo que eles não têm desculpa (cf. Rm 1, 20)... Mas, que amo eu quando te 
amo?13 

Deus é lumen nostrum: luz e verdade interior: “Instigado por esses escritos a 
retornar a mim mesmo..., mas te transformarás em mim” (conf. VII, 10, 16). A 
interioridade agostiniana não é uma simples reflexão, menos ainda um debruçar-
se do homem sobre si mesmo. É todo um processo de encontro com a realidade 
própria e com a realidade de Deus, tal como já dissemos anteriormente. Tal 
encontro só pode ocorrer se for conduzido pela graça de Deus: “sob tua guia, e o 
consegui, porque tu te fizeste meu auxílio”. Essa passagem adquire nova luz com 
o conhecido texto do tratado De vera religione:  

Não te dirijas para fora, volta para ti mesmo: no homem interior, habita a verdade; e, se te 
deparares com que a tua natureza é mutável, transcende-te também a ti mesmo. Recorda-te, 
porém, ao te transcenderes, de que transcendes uma alma racional. Encaminha-te, pois, para 
onde a própria luz da razão se acende... Contempla ali a harmonia, superior à qual nada pode 
haver, e conforma-te a ela. Confessa que tu não és a verdade, pois ela não se busca a si 
mesma, ao passo que tu, procurando-a, deste com ela, não através do espaço das distâncias, 
mas do afeto da mente, a fim de que o homem interior venha a pôr-se de acordo com seu 
morador, não com deleite ínfimo e sensual, mas sublime e espiritual (vera rel. 39,72). 

Deus é bonum nostrum, fonte de felicidade: “E inquieto está o nosso coração, 
enquanto não repousa em ti”. Alguns trechos do livro X das Confissões são a 
melhor confirmação dessa verdade. Dizendo a Deus: “Quando te procuro, ó meu 
Deus, procuro a felicidade da vida. Procurar-te-ei, para que minha alma viva”, 
Santo Agostinho dirá à sua própria alma: “Mas o teu Deus é também a vida da tua 
vida”. É tudo. Vamos também, com o Santo, para perguntar-nos: “Que amo eu 
quando te amo?... Eis o que amo quando amo o meu Deus”: a plena felicidade14. 

Por conseguinte, a nossa vocação natural, ontológica, é o próprio Deus. O 
homem é tão de Deus que não se possui a si mesmo em sentido algum: Quid tam 
tuum quam tu, et quid tam non tuum quam tu, si alicujus est quod es (Io. ev. tr. 29, 
3). “Eu sou eu, certamente, mas não sou meu, nem me pertenço”. Portanto, o 
homem agostiniano, consciente ou inconscientemente, sente a queimadura de 
Deus, o desejo de Deus, a que o arrasta a sua necessidade de descanso e de paz, de 

                                                
12 Ler conf. I, 2-6. 
13 Ler conf. X, 6-7. 
14 Cf. conf. X, 6, 8; 19, 28; 20, 29. 
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felicidade. Esse anelo, que é o desejo de Deus, é tão profundo e tão forte no 
coração humano, que nem sequer o pecado original pôde apagá-lo. O apetite de 
Deus faz do homem um ser em permanente busca, em contínuo ir e vir, atrás do 
que pode aquietar um desejo tão profundo. Assim o expressa nosso Pai:  

 
Tenho sede na peregrinação, sedento estou em meio à corrida. Serei saciado ao chegar (en. 

Ps. 41, 5). 
Tu mostras bem claramente a grandeza da criatura racional que criaste; pois, na ânsia de ser 

feliz, nada que seja inferior a ti é suficiente para ela (conf. XIII, 8, 9). 
Todo homem grita que quer ser feliz (s. 346B, 2).  

Essa felicidade e esse descanso só encontraremos em Deus, para quem nos 
arrasta o amor, que é o nosso peso:  

Em teu dom repousamos e nele gozamos em ti. Ele é o nosso descanso, é o nosso lugar. É 
para lá que o amor nos arrebata. O Espírito Santo nos eleva a humildade, afastando-a das 
portas da morte. Na tua boa vontade temos a paz (conf. XIII, 9, 10). 

Deus, finalmente, é nosso destino. O fundamental para o homem é, portanto, 
que Deus o possua sem reservas da sua própria raiz até a última instância de seu 
ser. Seu ser e seu viver vêm de fora, de cima. Por conseguinte, é-lhe proibida toda 
disposição sobre o próprio destino. Mais ainda, sobre todo sentido de sua vida que 
se oriente a si mesmo. Deus é sua sorte e seu destino. O contrário é o pecado. 
Nossos pecados ou culpas têm uma dimensão moral, religiosa; mas são atentados 
contra o nosso próprio ser, constituem excessos ou deficiências que afetam o 
nosso mesmo ser ontológico, cujas consequências se deixam sentir no âmbito de 
nossa psicologia, nas formas mais variadas: desequilíbrios, insatisfações, solidão, 
tristeza etc.  

Este ser ‘de’ e ‘para’ fazem da filosofia agostiniana um edifício assentado 
sobre uma estrutura participativa e, ao mesmo tempo, intencional; uma estrutura 
de pertença e de distância, que manam da natureza mesma do ato criador e 
manifiestam-se na experiência histórica da existência. A partir dessa diferença, 
desenvolve-se a tensão metafísica da filosofia agostiniana que se configura como 
uma ‘ontologia analógica’: uma filosofia inscrita no horizonte de uma verdade que 
a precede e orienta, e com a qual, e somente com a qual, é possível uma relação 
em formas historicamente contingentes e perfectíveis. 

Ser ‘de’ e ‘para’, mas ‘ainda não’. A inquietude é a garantia, a condição da 
busca; é a que mantém o desejo ou o anelo de Deus. A isso nos leva a nossa 
condição de ‘seres mundanos’. 
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3. CARÁTER HISTÓRICO DE NOSSA EXISTÊNCIA: O HOMO VIATOR 
AGOSTINIANO 

Tanto a vivência pessoal de Agostinho como suas convicções religiosas remetem a um 
determinado modo de ser no mundo, caracterizado pela itinerância, a fim de chegar a uma 
meta plenificante para o homem. Por meio dessa atitude vital, o Hiponense rompe o esquema 
circular e abre-se a outro, tensional15.  

Comecemos por dizer que a palavra ‘caminho’ é uma referência muito comum 
nos escritos agostinianos e uma das palavras mais queridas para ele. Esta vida, 
diz, é um caminho; somos caminhantes16. Se a palavra ‘caminho’ na 
espiritualidade agostiniana é todo um símbolo, a denominação do ser humano 
como viator, como caminhante ou peregrino, é uma das que melhor definem o 
que realmente somos. Com ela, expressa a nossa condição de seres temporais, 
imperfeitos, mas que buscam sua perfeição e sua paz. O homo viator é o que vive 
insatisfeito, que vive em buscas permanentes, que se esforça, que luta, que 
tropeça, cai e levanta-se. É, simplesmente, um caminhante que o faz com os pés 
de seu ser corpóreo, mas que caminha, ante tudo, aos impulsos dos pés de seu 
coração. Nossos passos no caminho são o amor de Deus e do próximo17. 

Numa perspectiva estritamente filosófica, atendo-nos ao modo de ser natural 
do homem, podemos dizer que o caráter itinerante da vida, segundo Santo 
Agostinho provém de que a criatura humana, em sua própria raiz ontológica, é um 
ser incompleto, ao qual falta alguma coisa. A inquietude, o desassossego que 
experimentamos ante essa carência, mais profunda do que a psicológica, converte-
nos em constantes buscadores, caminhantes, peregrinos, corredores, caçadores etc.  

Julián Marías diria que o homem, como imagem de Deus infinito, é indefinido, 
nunca concluso, em perfeita mudança, inventivo, descobridor, criador no sentido 
de estar associado à criação18. Por sua parte, Pedro Laín Entralgo, em sua obra La 
empresa de ser hombre, afirma: “Isso eu descobri: no caso do homem, a palavra 
ser significa, ante tudo, empresa de ser”19. Nesse sentido, chamava o homem de 
“sujeito empreendedor”, literalmente “o empresário”. E acrescentava: “Existir 

                                                
15 E. Gómez, “Homo viator. Lugar de la esperanza en la opción vital agustiniana”: Augustinus 45 

(2000) 387. 
16 Vejam-se, por exemplo, s. 9, 2; 109, 4; 30, 10; 169, 18; 306B, 3. “Porque entraste no mundo, 

fazes caminho: vieste para sair dele, não para aí permanecer. És um caminhante, esta vida é uma 
hospedaria: faze uso do dinheiro como se utiliza o caminhante, na hospedaria, da mesa, do copo, 
da panela, da cama; como alguém que há de deixá-los, que não há de permanecer ali” (Io. ev. tr. 
40, 10). 

17 “Quem ama, corre, e quanto mais intensamente alguém ama, tanto mais alegremente corre; 
pelo contrário, quanto menos alguém ama, tanto mais preguiçosamente se move pelo caminho” (s. 
346 B, 2). 

18 Cf. J. Marías, Tratado de lo mejor. La moral y las formas de la vida, Alianza, Madrid 1995, 
176.  

19 Citado em P. Soler Puigoriol, El hombre, ser indigente. El pensamiento antropológico de P. 
Laín Entralgo, Universidad Pontificia Gregoriana, Roma 1966, 44. 



2015 INTERIORIDADE AGOSTINIANA 

 

10 

humanamente é, por certo, paixão de ser, ontopáthesis, mas também é, de modo 
mais alto e decisivo, criação de ser, ontopóiesis. O homem é “ontopoeta”, poeta 
do ser, artífice e artesão − fabricante − de seu próprio destino, faber ipsius”. 

O ser humano não vem de si mesmo, nem pôde escolher a existência 
livremente. Encontra-se com ela como com um dado irrefutável, como algo dado. 
Existir é um privilégio, mas também uma obrigação e uma ‘necessidade’, porque 
a existência não nos foi dada feita, mas como um projeto que deveremos levar 
adiante. Por isso, Ortega y Gasset prefere falar de ‘tarefa’, algo que se há de fazer, 
em suma, de um ‘drama’. “A vida é quefazer, escreve o filósofo madrileno. Não 
se trata de que a vida se encontre con quefazeres, mas que não consiste em outra 
coisa que em quefazer. A vida é o que se há de fazer”20. Noutro lugar, escreve: “A 
vida é peculiaridade, mudança, desenvolvimento; numa palavra, história”21. E 
como se isso fosse pouco, não resistimos a brindar esta outra citação: 

A pedra, a planta, o animal, quando começam a ser já são o que podem ser e, portanto, o 
que vão ser. O homem, porém, quando começa a existir não traz prefixado nem imposto o 
que vai ser, mas, pelo contrário, traz prefixada ou imposta a liberdade para escolher o que vai 
ser, dentro de um amplo horizonte de possibilidades. É-lhe dado, pois, poder escolher, mas 
não lhe é dado poder não escolher. Queira ou não, vê-se comprometido, em cada momento, a 
resolver-se a fazer isto ou aquilo, a pôr a vida em algo determinado. Donde provém que essa 
liberdade para escolher, que é um privilégio no universo dos seres, tem, ao mesmo tempo, o 
caráter de condenação e trágico destino, pois, ao estar condenado a ter que escolher seu 
próprio ser, está também condenado a fazer-se responsável por esse seu próprio ser; 
responsável, portanto, ante si mesmo, coisa que não acontece com a pedra, com a planta nem 
com o animal, que são o que são inocentemente, com uma invejável irresponsabilidade. 
Graças a essa condição, o homem revela-se essa estranha criatura que vai pelo mundo 
levando sempre dentro de si um réu e um juiz, e ambas as figuras são ele próprio. Daqui que 
o ato mais íntimo e, ao mesmo tempo, mais substanciosamente solene de nossa vida seja 
aquele pelo qual nos dedicamos a algo, e não é mero acaso que denominemos essa ação com 
o vocábulo ‘dedicar’, que é um termo religioso da língua latina22.  

Cremos que esses pensadores interpretam perfeitamente o sentir do Santo sobre 
a vida humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 J. Ortega y Gasset, Obras completas, vol. 4, Madrid 1964, 421. 
21 J. Ortega y Gasset, Obras completas, vol. 3, Madrid 1964, 198. 
22 J. Ortega y Gasset, Obras completas, vol. 9, Madrid 1964, 14. 
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4. AS TENTAÇÕES DA VIDA 
Vamos dizê-lo com palavras do poeta anônimo: 

Peregrinos até Meca 
lado a lado iam dois árabes  
e os cachorros pela estrada 
saíam a latir-lhes. 
Sem fazer-lhes caso um 
prosseguiu sempre adiante; 
irado, porém, o outro, pedras 
não cessava de atirar-lhes. 
Lá de Meca ao fim de um ano  
regressava o caminhante 
e achou o outro ainda 
entretido com os cães. 
“Ora, infeliz, não compreendes 
que até o fim de sua viagem 
nunca chega quem faz caso 
dos cachorros que lhe latem?”23 

Nossa realidade é paradoxal e, com muita frequência, vivemos instalados 
comodamente nela. Temos vocação de Deus, não só de ser para Deus, mas de ser 
Deus pelo amor, pela caridade e pela graça, não de uma maneira entitativa; e 
caminhamos pelo mundo com todos os sentidos bem despertos, atentos ao que se 
passa a nosso redor, atentos também a quanto nos puder ocorrer nesse diálogo 
com o mundo, sumamente interessados, ao mesmo tempo, nos benefícios que esse 
nosso estar no mundo poderia vir a trazer-nos. Mantemos os olhos bem abertos ao 
que é terreno, mas, com excessiva frequência, fechados ao que é divino.  

É o contrassenso da vida: ansiamos espiritualidade e enchemo-nos de 
materialidade, ao deixarmo-nos arrastar pelos sentidos e pelas informações que 
estes nos proporcionam, embarcando-nos dessa maneira num materialismo que 
afoga o sopro de divinidade constitutivo da nossa personalidade e o único bem 
importante. Com isso, não só ensurdecemos a nossa ‘inquietude’ e silenciamos o 
desejo de Deus, mas também esquecemos a nossa condição de ‘caminhantes’, 
para ir criando o convencimento de que nossa pátria definitiva está aqui, nos 
confins deste mundo. É a situação do ‘peregrino’ que pretende viajar a Meca e que 
se entretém com os cachorros que lhe saem ao encalço. 

Quem se instalou nas coisas e colocou sua casa entre as criaturas, não está 
renunciando apenas a ser habitante das moradas eternas, mas, por sentir-se bem 
entre as coisas deste mundo, está renegando sua verdadeira linhagem. Só assim se 
compreende que, quando o homem tentar retornar à casa paterna, deverá, em 

                                                
23 Compilada em E. Solana, Curso completo de pedagogía: didáctica pedagógica, El Magisterio 

Español, Madrid 1900, 349. 
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primeiro lugar entrar em sua própria cabana24, para oferecer ali o seu coração a 
Deus, que estava lá dentro, mas perante o qual não se havia ainda dobrado o 
joelho da consciência: “Estavas comigo, mas eu não estava contigo” (conf. X, 27, 
38). 

Vivemos ameaçados pela exterioridade. Em nossas casas, a cada dia, somos 
menos e com mais idade, ao passo que nossos compromissos continuam 
praticamente os mesmos. O excesso de trabalho ou a obrigação de atender a 
muitas frentes produz em nós a sensação de sufoco ou de azáfama, que nos resta 
paz interior e que, longe de transformar-se em atividade gratificante para nós, 
termina produzindo aquela insatisfação a que nos referimos. Por baixo de uma 
vida de de ocupações e preocupações, há alguma coisa a mais.  

Enquanto o nosso coração e o nosso pensamento estão cheios de coisas, e nos dedicamos a 
pensar em como levar a cabo todas essas expectativas que nos impusemos ou que nos 
impuseram, sentimos, ao mesmo tempo, uma profunda insatisfação. Enquanto estamos 
ocupados e preocupados por muitas coisas, raramente nos sentimos plenamente satisfeitos, 
em paz ou contentes com nós mesmos e, amiúde, com os demais. Rói-nos uma sensação de 
insatisfação em meio às nossas vidas repletas25.  

Santo Agostinho diria:  
“Mas, na minha soberba, levantava-me contra ti e contra o meu Senhor eu me 

atirava, protegido pelo escudo de minha dura cerviz. Por sua vez, as criaturas 
inferiores (infima) me dominavam e me oprimiam, sem me deixarem um lugar de 
repouso e de alívio” (conf. VII, 7, 11). Noutro lugar, diz: “Mas eu me dispersei 
nos tempos cuja ordem ignoro, e os meus pensamentos, vísceras da minha alma, 
são dilacerados por tumultuosas vicissitudes, até que eu, purificado pelo fogo do 
teu amor, mergulhe em ti” (conf. XI, 29, 39).  

Quando, noutra passagem, comenta a situação do filho pródigo da parábola 
evangélica, que deixara a casa paterna, usa uma série de expressões que 
descrevem muito bem a nossa, a dos que, agitados por muitas obrigações, nos 
descuidamos da vida interior ou nos afastamos da casa em que mora o nosso Pai. 
O Santo fala de exire a semetipso, diligere quae sunt extra se, foris ire, vanis 
evanescere, vires erogare, exinanire, effundi, porcos pascere... (cf. s. 96). 
Situação própria de quem, segundo o Santo, vive ou se instalou na regio egestatis 
ou na regio disimilitudinis, em paragens desoladas, povoadas unicamente pela 
pobreza da própria tristeza, pelo vazio interior, pela insatisfação, pela falta de 
vontade, pela apatia, pela sensação de solidão, descontentamento ou amargura (cf. 
conf. II, 10, 18). Cumpre-se a sentença agostiniana: “Estabeleceste que toda alma 
desregrada seja seu próprio castigo” (conf. I, 12, 19). 

                                                
24 “Si reversus est ad se, exierat a se. Quia ceciderat a se, et exierat a se, redit prius ad se, ut 

redeat in illo, unde ceciderat a se. Sicut enim cadendo a se, remansit in se: sic redeundo ad se, non 
debet remanere in se, ne iterum exeat a se” (s. 96, 2). 

25 H. J. M. Nouwen, Cambia desde el corazón, escucha al Espíritu, PPC, Madrid 2001, 40.  
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Por outro lado, e por mais paradoxal que pareça, nós podemos também ser 
vítimas de outro dos ‘males do século’: o tédio, que tem sua origem na 
incapacidade de alguém estar a sós consigo mesmo. Há muita gente que não 
suporta a solidão e o silêncio. Conhecemos de sobra os caminhos para combater 
esse vazio interior ou sentimento de solidão: o ativismo em alguns casos, mas 
também o abuso dos meios de comunicação social com horas de televisão, sem 
preferência de programas, ou de Internet, do ruído da música..., e de muita relação 
telefônica por meio do aparelho móvel ou “celular”.  

Abusa-se dos meios de comunicação, num tempo em que escasseiam a 
verdadeira intercomunicação, o diálogo e a conversação íntima e cordial, num 
tempo em que não há espaço para a escuta do outro. Estamos na era da 
comunicação, mas também de uma tremenda solidão. Juntos, mas às vezes muito 
sozinhos: é o resultado dessa espécie de ‘descentramento’ que sofre a nossa vida 
de consagrados a Deus, ou melhor, que padecem muitos religiosos.  

Quando estamos sozinhos, percebemo-nos como indivíduos isolados, talvez rodeados de 
muitas pessoas, mas sem fazer parte verdadeiramente de uma comunidade que nos apoie ou 
nos nutra e alimente. A solidão é, sem dúvida, uma das enfermidades mais estendidas do 
nosso tempo, que afeta tanto a vida retirada como a vida familiar26.  

O profeta Jeremias diria deste modo: “Duplo crime cometeu o meu povo: 
abandonou-me a mim, fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas, 
cisternas defeituosas que não retêm a água” (Jr 2, 13). 

Santo Agostinho escreveu:  
A principal causa desse erro (a dispersão) radica no fato de o homem não se conhecer a si 

mesmo. Para conhecer-se a si mesmo, porém, grande necessidade tem do hábito de afastar-se 
dos sentidos e de recolher o espírito em si mesmo, retendo-o aí. Coisa que conseguem tão 
somente aqueles que ou cauterizam pela solidão, ou pensam, mediante as artes liberais, certas 
chagas das opiniões infligidas pelo curso da vida cotidiana (ord. I, 1, 3).  

O cultivo do silêncio, da solidão, da leitura e da própria contemplação é agora 
mais necessário que nunca, tanto por razões espirituais como psicológicas: a 
dispersão, antes de mais, é un atentado ao nosso ser, uma espécie de pecado 
metafísico, atenta contra os princípios constitutivos do ser tais como a unidade, a 
ordem, a forma ou a beleza, o que em seguida acarretará consequências de caráter 
psicológico, chegando mesmo a converter-se em culpa moral. Aqui se encontra a 
raiz da maior parte dos nossos desassossegos e intranquilidades, de nossas dores 
mais íntimas.  

Tal situação foi magistralmente descrita por nosso Pai, e pode resumir-se 
nestas exclamações: “Somente tu conhecias os meus sofrimentos; ninguém mais. 
De fato, quanto era o que eu fazia chegar, com a palavra, aos ouvidos de meus 
amigos mais íntimos? Porventura chegava até eles todo o meu tumulto interior?” 
(conf. VII, 7, 11). 

                                                
26 H. J. M. Nouwen, Cambia… 43.  
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Não nos estranhe, portanto, que sejamos às vezes visitados por esses tempos de 
crises interiores, nos quais a solidão se faz mais sonora e se acentuam as 
insatisfações, o descontentamento, a tristeza. E se recorrermos ao caminho do 
mais fácil e nos refugiarmos na exterioridade, virá logo a tibieza espiritual, a 
superficialidade, a falta de plenitude, o não levar nada a sério, nem o sofrimento, 
nem a doação. No fundo, não se trata senão de uma situação de rebeldia do 
espírito contra si mesmo. Por viver em situação anômala e irregular. 

 
 

 
Y si echamos por el camino de lo fácil y nos refugiamos en la exterioridad, vendrá la tibieza espiritual, la 

superficialidad, la falta de plenitud, el no tomar en serio nada, ni el sufrimiento ni la donación. 

 
 
É que o religioso se afastou de Deus, de seu ideal. De certo modo, está vivendo 

na infidelidade para com Deus e para consigo mesmo. Unido a Deus, acha-se 
também unificado consigo mesmo; mas, sem estar com Deus, cai de si mesmo, 
porque é Deus quem o sustenta: “Uma só coisa reconheço: é que tudo me corre 
mal fora de ti...; e que toda a riqueza, que não seja o meu Deus, para mim é 
indigência” (conf. XIII, 8, 9). Renunciamos a viver a partir de dentro de nós 
mesmos e confiamos as rédeas da nossa existência a outras coisas: pessoas, 
ocupações, interesses etc. 

Assumamos essa situação sem medos nem qualquer declinar de 
responsabilidades. Estamos onde estamos e somos o que somos por livre 
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determinação nossa, de cada um. Aqui não cabem substitutos nem vale 
culpabilizar ninguém por nossa situação pessoal. 

 
 

5. A DISPERSÃO EM NOSSAS VIDAS 
Para o nosso Santo, os dois grandes inimigos que ameaçam todo homem, além 

do próprio homem, são: a superficialidade e a dispersão. Estamos falando de duas 
tentações ao nosso amadurecimento e ao nosso desenvolvimento integral como 
pessoas. Essa referência não tem nada de recurso retórico, pois apontamos duas 
ameaças bem frequentes. Por isso, vamos dedicar-lhes uma reflexão, por breve 
que seja. 

Refere Ortega y Gasset que, encontrando-se um dia a contemplar, no parque 
madrileno do Retiro, a jaula dos macacos, fez a seguinte reflexão:  

Se soubermos permanecer quietos por um momento, a contemplar a cena simiesca, 
destacar-se-á nela em seguida, como espontaneamente, um traço que nos chega qual raio de 
luz. Trata-se daquele estado constantemente alerta das endiabradas bestilhas, em perpétua 
inquietude, olhando, ouvindo todos os sinais que lhes chegam do seu redor, atentas sem 
descanso ao que se passa à sua volta, como temendo que disso lhes venha sempre um perigo 
a que seja forçoso responder automaticamente com a fuga ou com a mordida, em mecânico 
disparo de um reflexo muscular. A besta, o animal, com efeito, vive em perpétuo medo do 
mundo e, ao mesmo tempo, em perpétuo apetite das coisas que nele há e que nele aparecem; 
um apetite indomável que se dispara também, sem freio ou inibição possível, assim como o 
pavor. Num caso e noutro, são os objetos e os acontecimentos do entorno que governam a 
vida do animal, levam-na e trazem-na qual marionete. Ele não rege sua existência, não vive a 
partir de si mesmo, mas está sempre atento ao que se passa fora de si, no outro. Nosso 
vocábulo outro não é senão o latino alter. Dizer, pois, que o animal não vive a partir de si 
mesmo, mas a partir de outro, levado e trazido, tiranizado pelo outro, equivale a dizer que o 
animal vive sempre alterado, alienado, que sua vida é, constitutiva alteração. O animal tem 
de estar fora de si pela simples razão de que não tem um ‘dentro de si’, um chez soi, uma 
intimidade aonde entrar quando pretendesse retirar-se da realidade27. 

Será preciso reconhecer que esse retrato do filósofo madrileno corresponde ou, 
pelo menos, se acerca ao diagnóstico que poderíamos fazer do comportamento 
aparente de muitas pessoas, com a diferença, importantíssima e decisiva, de que 
“o homem pode, de vez em quando, suspender sua ocupação direta com as coisas, 
desapegar-se do seu redor, desentender-se dele, para, assim, voltar-se, por assim 
dizer, de costas ao mundo e entrar em si mesmo, dar atenção à sua própria 
intimidade ou, o que é a mesma coisa, ocupar-se de si mesmo e não do outro, das 
coisas. Esse ato é pensar, meditar, ou para dizê-lo com uma expressão espanhola 
que não admite tradução: ensimismarse”28. 

                                                
27 J. Ortega y Gasset, Obras completas, vol. 5, Madrid 1964, 401. 
28 Ib., 300. Cf. J. H. Walgrave, La filosofía de Ortega y Gasset, Madrid 1965, 72. Em português, 

há registro da forma “ensimesmar-se”, pelo menos desde fins do século XIX (N. da Tradução). 
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Assim, a primeira grande dificuldade ou ameaça com que o ser humano 
tropeça é a dispersão. Somos mundo; já o dissemos. Não só estamos no mundo, 
mas somos mundo, parte desta realidade mundana. Isso faz com que, 
inevitavelmente amemos essa parte do nosso ser e que nos sintamos ameaçados 
pelo perigo de ver-nos ‘atados’ por laços afetivos que venhamos a estabelecer 
com as criaturas entre as quais convivemos. 

De acordo com o Santo de Hipona, a antecâmara da dispersão é a curiositas, 
como conhecimento sensitivo ou sensorial (cf. conf. X, 35, 55), a tal ponto que, se 
não tiver o devido contrapeso intelectual ou reflexivo, o homem se converterá 
num ser curioso ou superficial. As fontes de informação dos sentidos ficam na 
epiderme das coisas, pois não proporcionam a não ser dados externos ou 
superficiais. Quem pretender organizar a sua vida ou a sua conduta como resposta 
a esse tipo de informações, será forçosamente uma pessoa superficial e fútil. Viver 
como resposta aos dados sensoriais significa, simplesmente, viver nas coisas, 
debruçado nelas e sobre elas. É dado de experiência que, depois, a própria 
Psicologia irá confirmar. 

A dispersão é qualificada pelo Santo como perversão, fealdade e deformidade, 
porque, com efeito, desvirtua o que somos como criaturas dotadas de razão, de 
vontade e de liberdade. Acerca-nos ao modo de ser dos animais. Bastaria analisar 
em profundidade cada um desses conceitos para entender o que encerram de 
atentado à identidade mesma do homem. Identidade não só psicológica ou moral, 
mas também ontológica, já definimos o homem como um ser ‘de’ e um ser ‘para’. 
E tanto a direção como o termo desse ‘para’ já se sabe qual é.  

Ortega, precisamente, ao conceber o ser humano como ‘projeto’, como um ‘ser 
para’ ou como ‘quefazer’, percebe que “ser homem significa precisamente estar 
sempre a ponto de não sê-lo, ser vivente problema, absoluta e azarosa aventura, 
ou como costumo dizer: ser por essência drama. Enquanto o tigre não pode deixar 
de ser tigre ou o peixe está seguro de ser peixe, o homem vive em risco de 
desumanizar-se. Não só é problemático e contingente que lhe ocorra isto ou 
aquilo, como aos demais animais, mas ao homem acontece, às vezes, nada menos 
que não ser homem”29. 

Está em jogo a nossa racionalidade que, no parecer do pensador madrileno, se 
vai alcançando aos poucos (ele a aplica à humanidade enquanto tal). Quando esta, 
a racionalidade, se perde, a mente se obscurece, a vontade fica sujeita às leis do 
gosto pessoal, o querer se torna veleidade, o amor, capricho ou interesse, e a 
liberdade degenera em libertinagem. 

                                                
29 J. Ortega y Gasset, Obras completas, vol. 5, Madrid 1964, 304-305. 
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Junto a esse perigo, há, porém, outro, que não é menos importante e que, com 
as palavras Henri Nouwen, descreveríamos assim:  

De tudo o que disse sobre a nossa saturada e preocupada vida, depreende-se que 
normalmente nos vemos rodeados de tanto ruído em nosso interior e em nosso exterior, que é 
quase impossível escutar o nosso Deus quando nos fala. Com muita frequência, estamos 
surdos, somos incapazes de saber quando Deus nos chama e incapazes de entender em que 
direção nos chama. Essa é a razão pela qual nossas vidas se tornam absurdas. A palavra 
‘absurdo’ provém do termo latino surdus, que significa ‘surdo’. A vida espiritual requer una 
disciplina porque precisa aprender a escutar a Deus, que nos fala constantemente, ainda que o 
escutemos poucas vezes. Quando aprendemos a escutar, as nossas vidas se tornan obedientes. 
A palavra ‘obediente’ procede do verbo latino audire, que significa ‘ouvir’. A disciplina 
espiritual é necessária para passar lentamente de uma vida absurda a uma vida obediente, de 
uma vida cheia de preocupações ruidosas a uma vida em que há um espaço interior em que se 
pode escutar Deus e seguir suas indicações. A vida de Jesus foi uma vida de obediência. 
Sempre estava atento à voz do Pai, sempre alerta para seguir suas indicações. Jesus era ‘todo 
ouvidos’. Nisso consiste a verdadera oração e a vida interior: ser ‘todo ouvidos’ à voz de 
Deus30. 

 
 

6. PELOS CAMINHOS INTERIORES: QUEM DEVEMOS SER 
Diz-se de Plotino que “nele ardia uma nostalgia da divindade, que não se 

encontra em nenhum filósofo da antiguidade”31, ao passo que Platão entendia a 
filosofia como “meditação da morte”, uma reflexão sobre o além32. Para Santo 
Agostinho, a filosofia é um afã por entrar no porto seguro da felicidade, como ele 
mesmo diz na dedicatória da obra A vida feliz (De beata vita) a Teodoro. Podemos 
contemplar Santo Agostinho, qualificado de tantas maneiras, como alguém 
debruçado na incessante busca do grande mistério de Deus e do homem: 
“Noverim me, noverim te” (sol. 2, 1, 1). “Deum et animam scire cupio” (sol. 1, 2, 
7). Quem pretender adentrar-se com o Santo, e tomado pela sua mão, em tais 
mistérios, deverá estar preparado para percorrer os caminhos interiores da alma, 
sempre levado pela mão de Cristo Jesus e com o auxílio de sua graça: “Instigado 
por esses escritos a retornar a mim mesmo, entrei no íntimo do meu coração sob 
tua guia, e o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio” (conf. VII, 10, 16).  

Isso só é possível na reflexão, no diálogo permanente com nós mesmos, já que 
em minha meditação se acende o fogo. Sim, na meditação, começa a estar 
inquieto o coração (cf. en. Ps. 38, 5). A apresentação que fizemos do homem, 
ressaltando alguns dos traços antropológicos mais caros ao Santo, obriga-nos a 
dizer que o ser humano é chamado a ser o que, com feliz expressão, denomina 
Ortega um “animal ensimesmado”, condição indispensável para ser, para que 
sejamos nós mesmos, para que sejamos autênticos, verdadeiros, cabais.  

                                                
30 H. J. M. Nouwen, Cambia… 100-101. 
31 Cf. G. Fraile, Historia de la filosofía antigua, BAC, Madrid 1982, 722. 
32 Cf. G. Fraile, Historia… 320. 
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O fundamento de tudo é a unidade: unidade com nós mesmos e com o ideal 
divino, com nossa vocação, coerência entre o que somos e o que aparentamos, 
unidade e coerência entre o modo de pensar, de agir e os comportamentos vitais, 
equilíbrio psicológico e social. Identidade pessoal. Verdade pessoal. O que a isso 
se opuser, é um atentado à nossa realidade ontológica, ao nosso bem-estar 
psicológico e uma infidelidade ao ideal divino sobre cada um de nós. Por isso, e 
antes de desenvolver esses aspectos na perspectiva da interioridade e, mesmo 
correndo o risco de parecermos um pouco teóricos, acudimos ao pensamento 
agostiniano para encontrar novas pautas de reflexão, que são de sumo interesse.  

 

 
“Nele ardia uma nostalgia da divindade, que não se encontra em nenhum filósofo da antiguidade”. 

 
 

7. INTERIORIDADE E VIDA CONSAGRADA 
A unidade é o fundamento da verdade dos seres e a patentiza à inteligência 

que, em última análise, é também “número” (cf. en. Ps. 38, 5), “nihil aliud quam 
numerum esse rationem” (cf. en. Ps. 38, 5). Todo ser é uno e, na medida em que 
realiza a unidade, nessa medida é, e essa é também a sua verdade, proporcional ao 
grau de unidade que tem. O que é simples terá uma unidade simples e o composto, 
uma unidade resultante da proporção e da harmonia das partes que o integram: 
Deus é o summum ens, o ser mais simples e, portanto, o Uno por excelência.  
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A posse pacífica dessa unidade, dessa integração ou íntima semelhança, que é 
seu ser e sua verdade, constituirá, por sua vez, o bem próprio. Daí que todos os 
seres apeteçam a unidade, e todos busquem o equilíbrio e a paz, “sine cujus 
appetitu nulla natura sit” (civ. Dei XIX, 12 in breviculo). Dessa unidade, 
falaremos mais à frente, ao referir-nos à unificação da pessoa, à harmonia interior, 
ao equilíbrio e à maturidade. 

Para Santo Agostinho, o Unum plotiniano não é só um ideal filosófico como 
princípio e fonte do ser e da perfeição, e sim anelo existencial a que acercar o 
próprio ser, para nele encontrar o descanso. Esse anelo que se traduz na busca da 
verdade e do bem, é o que o leva à conversão à filosofia e a abraçar a fé cristã. 

Convertido à filosofia e à fé, Agostinho verá na vida monástica o caminho 
mais apto para alcançar esses ideais.  

Quem está um pouco acostumado com as obras agostinianas, sabe que o ideal monástico é, 
para Santo Agostinho, a consagração prática de suas convicções filosófico-religiosas e a 
conclusão espontânea de um profundo anelo do espírito atraído, por instinto, à interioridade e 
à socialidade. A espiritualidade do universal e do eterno que o Bispo de Hipona ilustrou com 
veia inexaurível, encontrou em seus mosteiros, como ele os concebeu e quis, a expressão 
mais eficaz e mais santa33. 

Lope Cilleruelo crê também que o monacato agostiniano é uma teoria, uma 
filosofia e uma religião em síntese, e, depois de insistir que faz parte de uma visão 
muito mais ampla que a da pura espiritualidade, afirma que “está tão unido à vida 
religiosa e humana, que não tem razão de ser, senão dentro de uma determinada 
filosofia e teologia”. E ao concretizar o ideal monástico, que é o ideal do homem e 
do cristão, afirma que esse ideal é a “interioridade transcendente ou iluminada”. 
Isso é o fundamental, por mais que se revoltem contra ele os que estão 
continuamente prevenidos ante a filosofia, e agrega, se esse princípio não servir a 
alguns, que se recorra ao princípio de ‘unidade’ sem esquecer que se há de 
começar a unidade e a unificação por si mesmo para unificar-se, em seguida, com 
Deus e com o próximo, com os demais34.  

De sua parte, José Morán, que aceita essas teses de Lope Cilleruelo, ao explicar 
o sentido de “interioridade transcendente ou iluminada” diz: “O Pe. Lope 
Cilleruelo, ao propor como ideal a interioridade transcendente, está na corrente do 
‘equilíbrio’: Interioridade é personalismo; transcendente é comunidade”35. 
Interioridade é afirmação, descobrimento do próprio ser; transcendência é abertura 
aos demais, é doação, não para perder-se, e sim para encontrar-se nos demais, e, 

                                                
33 Cf. A. Trapé, “San Agustín y el monacato occidental”: La ciudad de Dios 169 ext. (1956) 404-

424. 
34 Cf. L. Cilleruelo, “Un libro que es necesario meditar”: Revista agustiniana de espiritualidad 1 

(1960) 189-192. 
35 J. Morán, El equilibrio, ideal de la vida monástica en san Agustín, Estudio Agustiniano, 

Valladolid 1964, 93ss. 
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sobretudo, em Deus; é comunidade. Trata-se de que a unidade e a comunidade de 
amor, de coração e de alma em Deus – eis a transcendência – se efetuem e 
realizem primeiro na intimidade. 

A vocação do homem é chegar à plenitude, deve desenvolver todas as suas 
possibilidades ou qualidades humanas, aquelas com que foi adornado por vontade 
divina. A isso chamamos maturidade humana. Tais possibilidades, faculdades ou 
dons são um presente para o beneficiário, mas também um dom para os que 
convivem com ele, a fim de se construir uma sociedade ou uma comunidade mais 
humana. Estamos, em suma, ante o mandato do Senhor de que façamos frutificar a 
semente que Ele semeou em nós ou façamos render os dons dos talentos que nos 
foram confiados36.  

Isso é válido para o cristão, mas de uma maneira especial para o religioso, que, 
como filho de Agostinho, é obrigado a viver na tensão permanente das perguntas 
sobre quem é, o que quer Deus dele, que caminhos deve percorrer, o que deve 
fazer, o que os demais esperam dele, como servir melhor a esse Deus a quem se 
consagrou e como fazê-lo andando pelo caminho com os irmãos que Deus pôs 
junto a ele para que fossem seus companheiros. O viver de cada dia deve ser a 
resposta a essas perguntas. Não é nenhuma retórica afirmar que a nossa vida é 
pergunta incessante e, portanto, deve ser também quefazer, trabalho, uma resposta 
que esperamos nós mesmos, se, na verdade, quisermos ser felizes, e que esperam 
os demais, que espera o próprio Deus.  

Apressamo-nos, porém, a dizer que isso não é possível se não houver vida 
interior. Não haverá crescimento algum se não houver hábito de adentrar-nos no 
mais profundo de nossa consciência. Se não houver silêncio e reflexão, se não 
frequentarmos os caminhos da interioridade, seremos pessoas imaturas, 
acriançadas, com comportamentos similares aos que descrevia Ortega y Gasset ao 
contemplar os macacos no zoológico madrileno. Predominarão em nós as 
sensações, os estados emotivos, os sentimentos; e a racionalidade brilhará por sua 
ausência. Outros viverão por nós e nós não seremos nunca os protagonistas do 
nosso viver. As decisões serão tomadas por outros protagonistas, e não pelo eu 
sereno, equilibrado, tranquilo, maduro, consagrado ao Senhor pela vida inteira. O 
religioso perdido na exterioridade, nas notícias, no quefazer mundano, renunciou a 
ser ele próprio. A viver a partir de si mesmo. Vive rasgado, dividido e escravo de 
preencher seus espaços vitais com superficialidades. E vive longe de Deus, apesar 
de sua religiosidade piedosa. Não era isso que Agostinho queria para os seus. 

 
 

                                                
36 Cf. Mt 5, 1-16; 13, 1-10; 25, 14-30. 
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8. O RELIGIOSO, PESSOA INTERIORIZADA. “IN TEIPSUM REDI” 
“Noli foras ire; in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas: et si tuam naturam 

mutabilem inveneris, transcende et te ipsum” (vera rel. 39,72). 

Sabemos a respeito da categoria metafísica que corresponde ao homem na 
ordem hierárquica dos seres e já indicamos como esse homem, pretendendo 
autoafirmar-se, acabou por chegar à sua negação, a converter-se num ser 
‘desnaturalizado’ e perdido em si mesmo e nas coisas, quando estava chamado a 
afirmar-se e a encontrar-se no absoluto e no eterno. Seu pecado consistiu em não 
adequar o ordo amoris ao ordo rerum, ou no desajuste entre o ordo amoris de sua 
ontologia e o ordo amoris de sua psicologia, de sua consciência.  

O amor desordenado, fruto de um conhecer superficial, a ‘curiosidade’, 
conduziu-o a esse extremo. Tal ‘desastre’ é ainda mais lamentável no caso do 
religioso. Todavia, “somos chamados àquela natureza humana perfeita, que Deus 
fez antes do nosso pecado” (vera rel. 46, 88). 

Salvar o homem é levá-lo ao lugar donde nunca deveu sair e aonde o impelia o 
peso de seu próprio ser. Essa salvação inicia-se no conhecimento e pelo 
conhecimento. Se a causa do erro foi o desconhecimento próprio, o caminho da 
verdade passa pelo conhecimento de si mesmo, que se alcança na solidão e no 
silêncio da interioridade. Interiorizar o homem é pô-lo frente a si mesmo e frente a 
seus valores, para que, sem duplicidades ou hipocrisias, ele se descubra em seu ser 
e em seu obrar, faça a verdade no fundo do seu coração (cf. conf. X, 1, 1). Quem 
se perdeu entre as coisas mutáveis, deve retornar a si mesmo e iniciar o caminho 
da unidade. 

O noverim me agostiniano não significa que o homem não se conheça a si 
mesmo, pois a alma sempre está presente a si mesma e nada lhe é tão presente 
como ela própria. Assim o prova o fato de que o homem, a alma para Santo 
Agostinho, sempre se ama e, se se ama, é porque se conhece, pelo menos de uma 
maneira imperfeita. O convite a conhecer-se ordena-se a que se converta essa 
presença e esse conhecimento em algo racional e consciente. A alma há de 
conhecer-se como é, como racional, para, em seguida, poder amar-se também 
como é. Trata-se de transladar ao plano da consciência tudo o que jaz acumulado 
na intimidade, e de não deixar-nos dominar pela natureza. Santo Agostinho pensa 
que essa consciência era natural e habitual antes do pecado, mas, com o pecado, 
obscureceu-se e, portanto, ele não deixa de recomendar-nos que nos dirijamos à 
intimidade e que amemos mais o interior que o exterior. 

A memoria sui, confusa primeiro e pouco a pouco racionalizada, é a que 
possibilita o noverim me e a que, logo depois, converte em necessidade urgente o 
in teipsum redi, apesar das muitas dificuldades que se podem apresentar à sua 
plena realização. “Para conhecer-se a si mesmo − diz Santo Agostinho −, grande 
necessidade tem do hábito de afastar-se dos sentidos e de recolher o espírito em si 
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mesmo, retendo-o aí. Coisa que conseguem tão somente aqueles que ou 
cauterizam pela solidão, ou pensam, mediante as artes liberais, certas chagas das 
opiniões infligidas pelo curso da vida cotidiana” (ord. I, 1, 3). 

Apesar das dificuldades e dos riscos inerentes ao escapar das coisas e adentrar-
se no interior, o princípio da interioridade continua válido e absolutamente 
necessário. É preciso que o homem se encare a si mesmo, para que, “fazendo a 
verdade no fundo do seu coração”, descubra a sua verdade e o seu destino, detecte 
as razões profundas do obrar ou a raiz das suas mais fundas motivações, para 
assim surpreender no recôndito a possibilidade do autoengano ou da própria 
malícia. Interiorizar o homem é acercá-lo a si mesmo e dar-lhe a possibilidade de 
surpreender em seu coração o chamamento ao ser, à verdade, ao belo; a sua 
vocação ao infinito.  

 
 

 
 
A alma há de conhecer-se como é, como racional, para, em seguida, poder amar-se também como é. 

Trata-se de transladar ao plano da consciência tudo o que jaz acumulado na intimidade, e de não deixar-nos 
dominar pela natureza. 
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9. A ACEITAÇÃO DE NÓS MESMOS 
De tudo que dissemos, queremos extrair duas lições ou aplicações práticas. A 

primeira é a da humildade, mas uma humildade agradecida e gozosa. A segunda, o 
reconhecimento da nossa riqueza, que deve levar-nos a uma aceitação alegre da 
nossa pessoa, que nos permita viver com segurança e confiança, apoiados 
firmemente no amor de Deus e nos dons com os quais fomos adornados. 
Repitamos, porém: isso não pode ser vivido sem uma profunda vida interior, sem 
que sejamos pessoas interiorizadas. Guerra, pois, às vãs soberbas ou às 
presunções, e nada de angústias nem de amarguras, medos ou inseguranças. 

Humildade: “Tu, homem, reconhece que és homem. Oxalá te reconhecesses 
por aquilo que Ele se fez por ti! Reconhece-te a ti por causa d’Ele; vê que és 
homem e, porém, tão grande é teu valor, que por ti Deus se fez homem” (s. 341 A, 
1). “Ele, sendo Deus, fez-se homem; tu, homem, conhece o que és. Toda a tua 
humildade consiste em que te conheças” (Io. ev. tr. 25, 16). “Não te é dito: ‘Sê 
menos do que és’, mas sim ‘conhece o que és’; conhece que és fraco, conhece que 
és homem, conhece que és pecador. Conhece porque Ele te justifica, conhece 
porque te manchaste. Apareça em tua confissão a mancha do teu coração e 
pertencerás ao rebanho de Cristo” (s. 137, 4). Não fazem falta muitos 
comentários. Em duas palavras, Santo Agostinho traduziu-nos o que é a nossa 
natureza pessoal, ferida pelo pecado e marcada por nossas próprias deficiências 
pessoais, por nossas preguiças e cansaços, ou pela desídia. Humildade, humildade 
e humildade − não se cansa o Santo de dizê-lo, como tantas vezes pudemos 
escutar.  

Aceitação de nós mesmos e amor à nossa pessoa: “Somos chamados àquela 
natureza humana perfeita, que Deus fez antes do nosso pecado” (vera rel. 46, 88). 
A aceitação de nós mesmos é condição indispensável para que desfrutemos de 
certa felicidade, alegria, vontade de viver e, principalmente, para que tenhamos 
paz interior. Estamos falando da aceitação da nossa realidade plena: da nossa 
própria pessoa, das de nossos pais, nossos irmãos, nossa família, de nossa história 
pessoal. Devemos assumir todas as nossas experiências pessoais: meninice, 
adolescência, outras experiências afetivas… Deveremos manter um permanente 
equilíbrio interior, sentir-nos bem com nós mesmos, com o que somos, temos e 
fazemos.  

Poderemos vivê-lo em plenitude, se iluminarmos a nossa vida com a 
perspectiva da fé. O princípio e fundamento da fé é reconhecer que fui criado por 
Deus, por amor. Sou importante para Deus. Ele me quer porque sou eu e não há 
outro como eu: sou único e insubstituível para Deus. Ele me quis desde antes que 
eu nascesse, desde antes inclusive de que estivesse no seio materno, e deu-me a 
vida para que, com ela, eu Lhe desse glória e louvor. É o que Deus diz a Jeremias, 
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com palavras que podemos aplicar-nos a cada um de nós: “Foi-me dirigida a 
palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci; 
antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei” (Jr 1, 4-5).  

E é a experiência do salmista:  
Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, 
porque de modo admirável me formastes! 
Que prodígio e maravilha as vossas obras! 
Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; 
nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, 
quando eu era modelado ocultamente, 
era formado nas entranhas subterrâneas. 
Ainda informe, os vossos olhos me olharam, 
e por vós foram previstos os meus dias; 
em vosso livro, estavam todos anotados, 
antes mesmo que um só deles existisse. 
Quão insondáveis são os vossos pensamentos! 
Incontável, ó Senhor, é o seu número! 
Se eu os conto, serão mais que os grãos de areia; 
se chego ao fim, ainda falta conhecer-vos. 
Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, 
examinai-me e provai meus pensamentos! 
Vede bem se não estou no mau caminho, 
e conduzi-me no caminho para a vida! (Salmo 138) 

Quantas pessoas são infelizes por não se aceitarem, nem gostarem de si! Estão 
cegas porque não são capazes de ver que são criaturas divinas. Nossa dignidade 
provém de sermos obra de Suas mãos.  É verdad que temos uma natureza ferida 
pelo pecado original, como um defeito de fábrica, o que faz com que tendamos a 
equivocar-nos e ajamos mal: a sermos egoístas, indolentes, violentos, luxuriosos, 
injustos, maledicentes…; mas o Pai sempre está disposto a perdoar-nos e a 
conceder-nos Sua graça para que sigamos adiante. Tanto Deus nos amou, que 
enviou o Seu Filho (cf. Jo 3, 16) e, com Sua morte e Sua ressurreição, Cristo nos 
alcançou a salvação, pagando com Seu Sangue o preço que deveríamos pagar por 
nossos pecados (cf. 1Pd 1, 18-19). 

Este é o “princípio e fundamento” da nossa fé: Deus nos ama e quer que 
sejamos felizes. Para chegarmos a sê-lo e vivermos uma vida plena, ensinou-nos o 
caminho: amar até o extremo, derrotar o pecado e a morte com uma superdose de 
amor. Essa é a verdade. A fé em Jesus Cristo, a única verdadeira, não consiste em 
acatar uma rígida lista de proibições. A fé é uma história de amor: é amar a Deus e 
amar a todos quantos nos rodeiam. “Ama e faze o que quiseres” (ep. Io. tr. 7, 8), 
porque se o amor reger a tua vida, se te deixares preencher e transformar por 
Cristo, que é o amor, serás feliz. Quem ama não rouba, nem mente, nem comete 
adultério, nem mata. A fé impulsiona-nos a comportar-nos com os demais como 
gostaríamos que os demais se comportassem conosco: nisso se resume tudo.  
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10. INTERIORIDADE, IDENTIDADE, LIBERDADE 
Diz o Dicionário que “identidade” é a qualidade do que é “idêntico”, aquilo 

pelo qual se diz que algo é totalmente semelhante a outra coisa que se lhe parece. 
Quando essa identidade se refere à total semelhança entre o aparecer e o ser, entre 
o que algo mostra ser e o que realmente é por natureza, falaremos de identidade, e 
de autenticidade: a qualidade dos seres ou das coisas que são o que têm de ser. 

Ao falar da pessoa, poderemos acrescentar a esses dois conceitos o de 
“mesmidade” ou a qualidade de ser “si mesmo”. É a identidade entre o aparecer e 
o ser. E não devemos esquecer que, no mais profundo de nosso ser, somos 
vestígio e imagem de Deus, moeda de Cristo, pensamento e palavra de Deus 
encarnados e, por isso, temporais. Por essa razão, se aspirarmos a ser autênticos, o 
nosso viver deverá corresponder ao que somos. 

Interiorizar o homem é pô-lo frente a si mesmo e frente a seus valores. Os 
únicos caminhos que conduzem à verdade profunda do nosso ser, da nossa 
mesmidade, são os caminhos da interioridade. Pela interioridade, prestamos 
atenção em nós mesmos, estamos com nós mesmos, possuímo-nos. Quando nos 
interiorizamos, descobrimos o “eu próprio verdadeiro”, o “mundo interior”; 
fazemo-nos presentes e passamos a estar com nós mesmos.  

Por isso, Santo Agostinho advertia-nos: “Não te dirijas para fora, volta para ti 
mesmo, pois a verdade habita no homem interior”. Disse-nos também que “na 
dispersão, o homem se perde a si mismo: e a principal causa desse erro radica no 
fato de o homem não se conhecer a si mesmo”. Para o nosso Santo, a salvação 
humana, em todos os âmbitos da realidade, também no comunitário, inicia-se e 
pode alcançar-se pelos caminhos da interioridade. Pelo contrário, se não somos 
pessoas interiorizadas, viveremos em solidão, seremos pessoas imaturas e, com 
frequência, desequilibradas e instáveis. Tampouco conheceremos a paz. 

Como estamos a repetir, esse caminho de interiorização pressupõe silêncio, 
recolhimento, certa capacidade de solidão, de ensimesmamento. Não há outro 
meio para ser “si mesmo”, para encontrar essa identidade da que estamos a falar, 
essa autenticidade e realidade pessoal. De acordo com José Ferrater Mora em seu 
Dicionário filosófico, não se concebe a interioridade − ele prefere o termo 
intimidade − sem um recolhimento, sem um regresso a si mesmo, que possibilite a 
consciência de si mesmo ou o “ensimesmamento”. Para que essa interioridade ou 
intimidade não se veja, entretanto, relegada a uma simples fuga ou refúgio 
solitário, fechado − egoísmo metafísico ou solipsismo, diz ele − deve ser, ao 
mesmo tempo, “uma forma de transcendência de si mesmo, semelhante à descrita 
por Santo Agostinho, ao indicar que ir a si mesmo não significa que alguém se 
baste a si mesmo”. A intimidade não equivale, por isso, à pura e simples solidão, 
mas implica un transcender-se a si mesmo, ligando a própria intimidade a outras 
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intimidades. A intimidade não é, ou não é apenas, subjetividade, mas sim 
intersubjetividade ou, pelo menos, condição básica para a intersubjetividade.  

Por outro lado, o citado “transcender-se a si mesmo” significa, orientação a 
uma “realidade” transcendente, seja esta Deus, um reino de valores ou um reino 
de verdades objetivas etc. A ideia de intimidade abriu-se caminho no Cristianismo 
(por mais que se tenham usado outras noções para compreendê-la), na medida em 
que a pessoa se concebeu não como uma culminação da natureza, nem tampouco 
como uma ideia ou “algo semelhante a uma ideia”, mas como uma experiência ou 
um conjunto de experiências”37, das quais falaremos em seguida.  

Santo Agostinho fala de interioridade porque, de fato, houve um debruçar-se 
para fora, um desparramar-se nas coisas materiais e um viver na experiência do 
sensível e a partir dela38. Por isso, manda que “entremos em nós mesmos”. Há, 
sem dúvida, nessa recomendação agostiniana, uma referência tópica, de lugar: é 
preciso mudar de ambiente, um ir de fora para dentro. Nessa referência espacial, 
encontram-se ressonâncias platônicas. Para o filósofo grego, a alma se encontra 
encerrada, está num “lugar”, com “espaço” próprio dentro do corpo. A realidade 
material do corpo humano é como a “envoltura”, a morada da alma, espiritual e 
imortal, que goza de vida própria e autônoma, e que age a modo de motor de toda 
a vida humana. Sede da vida intelectual e moral do homem, a alma tem relação 
com o mundo superior das ideias na medida em que se separa do corpo e de suas 
influências ou leis. Nessa experiência, descobre sua origem divina, seu estado de 
arrojo na matéria e seu anelo de luz, de liberdade, de desfrutar de um mundo 
superior39. Recordemos, a propósito, o mito da caverna. 

A interioridade agostiniana não é contemplação narcisista de si mesmo, 
tampouco é solidão, nem sequer mera contemplação de Deus. É uma tomada de 
consciência da realidade própria, uma experiência de continuidade e pertença a si 
mesmo; é uma afirmação da personalidade, ao ser descobrimento da riqueza 
interior, mas é também abertura a Deus − noverim me, noverim te − “Essa 
trindade da alma não é a imagem de Deus simplesmente pelo fato de lembrar-se 

                                                
37 Cf. J. Ferrater Mora: “Intimidad”: Diccionario de filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos 

Aires 1981, 986-987. 
38 Ibid.: “A interioridade é concebida por analogia com o material ou espacial; algo é interior só 

se foi, ou pôde ser, exterior, ou então algo está dobrado, porque antes estava desdobrado. Por 
outro lado, por conceber-se a intimidade em sentido espiritual, ou pessoal, não é preciso relacionar 
o interior com o exterior ou vice-versa. A rigor, a intimidade não é interior nem exterior”. 

39 “Quando a alma examina sozinha alguma coisa, volta-se para o que é puro, sempiterno, e que 
sempre se comporta do mesmo modo, e por lhe ter afinidade, vive com ele enquanto permanecer 
consigo mesma e lhe for permitido, deixando, assim, de divagar e pondo-se como relação com o 
que é sempre igual e imutável, por estar em contato com ele” (Platão, Fédon, 79d; citado por L. 
Alici, “Introducción a la filosofía de san Agustín”: J. Oroz Reta y J. A. Galindo (dirs.), El 
pensamiento de san Agustín para el hombre de hoy. I. La filosofía agustiniana, EDICEP, Valencia 
1998, 156). 
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de si, entender-se e amar-se a si mesma, mas sim porque pode também recordar, 
entender e amar a seu Criador. Quando assim age, torna-se sábia” (trin. 14, 12, 
15). Sabedoria que se mantém e acrescenta no diálogo permanente com quem 
habita em nosso coração.  

Há ainda mais: só na medida em que nos conhecemos, podemos possuir-nos, 
ser donos de nós mesmos. Só assim, sendo “eu mesmo”, poderei acercar-me ao 
mundo que me rodeia como a algo diferente de mim, sem diluir-me, sem perder-
me na realidade em meio à qual desenvolvo o meu viver: sou eu e sou habitante 
deste mundo. “Realizo interiormente todas essas ações no grande palácio da 
memória... É aí que me encontro a mim mesmo, e recordo as ações que realizei, 
quando, onde e sob que sentimentos as pratiquei” (conf. X, 8, 14). Só a partir 
dessa mesmidade − desse ser “eu mesmo”, “nós mesmos” −, é que podemos viver 
e encarar a vida sem que, por isso, percamos a identidade pessoal.  

Como seres racionais, possuímos o dom da liberdade, mas só seremos 
realmente livres se vivermos a partir de dentro de nós mesmos, sem 
condicionamentos, sem estarmos aferrados a nada estranho a nós, em liberdade.  

Os conceitos de identidade, mesmidade e liberdade são correlativos. Só a partir 
da interioridade, é que se pode ser autêntico e agir em liberdade. Só a partir dessa 
interioridade, é que perderemos o medo do que vão dizer, do aparentar, do juízo 
dos demais, da fama… Encontramo-nos, pois, ante um primeiro nível de 
autenticidade, já que “se diz que um determinado ser humano é autêntico quando 
é, ou chega a ser, o que verdadeira e radicalmente é, quando não está alienado”. 
Toda tentativa de sermos nós mesmos pressupõe, contudo, a liberdade, que, 
paradoxalmente, ao ser uma faculdade ou uma das dimensões do ser racional, é 
fonte principalíssima de personalização. Existir em liberdade supõe um empenho 
em estar libertando-se continuamente, enquanto o exercício constante de libertar-
se torna possível a liberdade. 

Por tudo isso, sigamos o conselho do Santo quando nos diz: “Voltai ao 
coração. Por que caminhais longe de vós mesmos e decaís do que sois? Por que 
andar por caminhos de solidão? Caminhais errantes: voltai. Para onde? Para o 
Senhor. É cedo ainda. Volta primeiro para o teu coração: como num desterro, 
caminhas errante, fora de ti. Ignoras a ti mesmo e buscas Aquele que te criou! 
Volta, volta ao coração” (Io. ev. tr. 18, 10). Ou o que nos brinda nas Retratações: 
“O próprio homem há de voltar primeiro a si, a seu interior, para que, a partir daí 
como de um degrau, se levante e se eleve a Deus, como aquele filho mais jovem 
que primeiro voltou a si próprio e, então, disse: ‘Levantar-me-ei e irei a meu Pai’” 
(retr. 1, 8, 3). 
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11. INTERIORIDADE E EQUILÍBRIO HUMANO 
O conceito de “equilíbrio” é o que melhor expressa o que entendemos e 

queremos dizer ao falarmos de “maturidade” humana, já que é sinônimo de 
igualdade e de harmonia entre coisas diversas, ao mesmo tempo em que sugere a 
ideia de compensação de forças que se opõem e que tendem a contrapesar-se e a 
anular-se mutuamente. Referido ao homem, expressa a integração dos diversos 
elementos e forças que lhe tecem o ser, os quais, se em princípio se opõem, 
podem concordar numa unidade solidária como expressão do sujeito que os 
padece ou expressa, e que em si é único. 

Com esse conceito, pretendemos traduzir as noções agostinianas de unidade, 
de paz e de ordem, que, junto a outras de significado parecido, afluem sem cessar 
à pluma do Santo. Preferimos o termo “equilíbrio” porque ressalta melhor o 
caráter de dinamismo e de conquista. O homem não é uma simples peça que deva 
encaixar de modo mecânico no conjunto ordenado dos seres, nem sua vocação 
ontológica nasce da pura necessidade, mas, por tratar-se de um ser livre, exige 
uma resposta também livre e responsável. Sua vocação humana é realidade e é 
quefazer, uma herança que deve assumir e que há de realizar realizando-se a si 
mesmo, cooperando com isso ao desenvolvimento integral do universo. É um ser 
dinâmico por natureza e esse dinamismo o arrasta à conquista do próprio ser e a 
configurar sua personalidade entre ensaios e decisões, que nem sempre são o que 
há de melhor para seus desejos e propósitos humanos mais fundos.  

Tal condição de buscador incansável mergulha-o num estado de permanente 
tensão interior e faz dele um ser agônico, em luta constante, ainda que o descanso 
e a paz ocupem também largos espaços nessa contínua brega consigo e com o que 
o rodeia. “A vida espiritual, escreve Sciacca, é dinamismo que, com frequência, 
implica choques e contrastes: sua dialética é complexa e transcende a mera lógica 
abstrata. Toda forma de atividade tende a afirmar-se, a submeter as demais. Todas 
são monárquicas e até mesmo despóticas e tirânicas. Quando uma delas 
predomina, tende à eliminação das demais”40. 

Os desejos de paz interior refletem a situação real do homem, que, feito para 
Deus, se vê sepultado no mutável e no transitório. O coração inquieto, não 
satisfeito com esse destino, arrastado por uma tendência natural, busca o repouso 
e o equilíbrio, que não achará até encontrar o objeto que satisfaça a todas as suas 
apetências, a ele se aderir e nele descansar. Condição prévia para que se dê o 
descanso e a paz é a harmonia e a ordem: “Onde há desordem, reina a agitação; e 
na ordem, reina a paz” (conf. XIII, 9, 10). Logo, se o homem quiser alcançar esse 
descanso e essa paz, deverá iniciar seriamente um processo de unificação e de 
pacificação, fundamentalmente interior. Nesse sentido, Santo Agostinho escreve:  

                                                
40 M. F. Sciacca, El hombre, este desequilibrado, Luis Miracle, Barcelona 1958, 18. 
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A paz do corpo é a ordenada complexão de suas partes; a da alma irracional, a ordenada 
calma de suas apetências. A paz da alma racional é a ordenada harmonia entre o 
conhecimento e a ação, a paz do corpo e da alma, a vida bem ordenada e a saúde do animal. 
A paz entre o homem mortal e Deus é a obediência ordenada pela fé sob a lei eterna. A paz 
dos homens entre si, sua ordenada concórdia. A paz da casa é a ordenada concórdia entre os 
que mandam e os que obedecem nela, e a paz na cidade, a ordenada concórdia entre 
governantes e governados. A paz da cidade celeste é a ordenadíssima e concordíssima união 
para gozar de Deus e, ao mesmo tempo, em Deus. A paz de todas as coisas, a tranquilidade 
da ordem. A ordem é a disposição que às coisas diferentes e às iguais determina o lugar que 
lhes corresponde (civ. Dei XIX, 13, 1). 

 

 
A salvação do homem estará em aceitar essa ordem e constituí-la em peso que nos arraste ao nosso 

próprio lugar, é pôr-se no caminho da salvação humana; rejeitar essa ordem supõe a condenação e a 
desordem; é o pecado. 

 
Nessa passagem da Cidade de Deus, que resume o pensamento agostiniano 

sobre a paz, podemos distinguir três níveis, que guardam entre si uma lógica 
coerente com o pensamento geral do Santo. Fala-se, em primeiro lugar, da paz 
como equilíbrio entre as distintas instâncias do ser humano, de sua natureza 
racional e sua natureza animal. Num segundo nível, refere-se à paz com Deus, que 
se expressa como obediência, para terminar aplicando esse conceito às relações 
entre os homens, seja na cidade terrena, seja na pátria celeste, interpretando-a 
como unidade e concórdia. Nos três níveis, é válido o princípio de que a paz só é 
possível na ordem, e esta consiste em “situar cada coisa em seu lugar”. 

Essa definição agostiniana da paz é um eco do conceito grego de justiça 
cósmica, segundo a qual, “todo suceder ou todo acontecimento é regido por íntima 
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coerência”. Essa lei cumpre-se necessariamente no mundo porque Deus o criou 
assim; no homem, porém, por ser livre, será o resultado de uma tarefa pessoal e da 
responsabilidade própria. Essa “íntima coerência”, que Santo Agostinho também 
traduz por ‘justiça’, passa pela reta ordem no amor e pelo respeito à hierarquia dos 
valores, de maneira que se ame mais o que vale mais, e menos, o que tem menor 
valor: “Et haec est vera justitia, qua potius potiora, et minus minora diligimus” 
(vera rel. 48, 93). Amar o absoluto, como absoluto e o relativo como relativo, 
utilizar o que foi feito para ser usado e desfrutar do que pode ser gozado: “Utendis 
uti el fruendis frui”41.  

A salvação do homem estará em aceitar essa ordem e constituí-la em peso que 
nos arraste ao nosso próprio lugar, é pôr-se no caminho da salvação humana; 
rejeitar essa ordem supõe a condenação e a desordem; é o pecado42. Trata-se, em 
suma, de adequar a psicologia à natureza, a liberdade à inclinação natural; de fazer 
coincidir o ordo amoris subjetivo com o ordo amoris objetivo, a que se vê 
impulsionado o nosso ser pela exigência de sua lei natural. 

Nesse sentido, o homem equilibrado é o homem ético, que ama ordenadamente 
as coisas conforme o seu valor. É aquele cujo peso afetivo o conduz a seu devido 
centro para nele encontrar seu descanso e bem-estar, e este centro não é senão o 
próprio Deus: “Inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em Deus”. É 
a doutrina muitas vezes repetida por Santo Agostinho: que só Deus sacia todos os 
nossos anelos, que n’Ele todas as nossas apetências são refreadas, satisfeitas as 
nossas aspirações; que Ele cumula todos os desejos e, portanto, aquieta o coração 
(cf. civ. Dei XXII, 30, 5). 

Desse encontro íntimo, nascerá simultaneamente, em termos agostinianos, o 
amor sui, origem do desgarro interior, e o amor Dei, como vocação ontológica à 
verdade, ao bem e a todos os valores absolutos. Esse amor Dei radical, 
inconsciente, é o que nos impele e força à “busca interminável do infinito”: 
“Deus, quem amat omne quod potest amare, sive sciens, sive nesciens” (sol. 1, 1, 
2). 

Sem deter-nos em examinar o delicado problema de se pode ocorrer no homem 
um apetite natural do sobrenatural, sugerido por esse texto, é necessário, sim, 
ressaltar que no pensamento agostiniano, o homem, pelo peso de sua natureza 
racional, anela a felicidade plena e total. E essa felicidade se alcança na posse da 
verdade e do bem, mas de um bem e de uma verdade que se concretizam em algo 
tão agostiniano como o descanso do coração e da vontade, e o repouso da 
inteligência nas razões de todas as coisas, na verdade.  

                                                
41 Cf. div. qu. 83, 3; mor. I, 3, 4. 
42 Cf. V. Capánaga, Agustín de Hipona... 69; R. Flórez, “Reflexiones sobre el ordo amoris”: 

Revista agustiniana de espiritualidad 3 (1962) 156ss.  
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Esses dois ideais supremos incluem todos os valores transcendentais da 
metafísica, da ética e, inclusive, da estética. Valores que, se no pensamento 
platônico se acham encarnados no mundo das ideias, em Santo Agostinho, são 
identificados com Deus43, e:  

É Deus, portanto quem foi como que transcrito no coração do homem e quem imprimiu na 
mente humana a Sua imagem. A ‘imago Dei’ no coração humano será justamente a ordem 
dos transcendentais, cujo amor vimos que está em nós e, portanto, cujo conhecimento 
também; mas esses transcendentais foram transcritos no coração do homem e, por 
conseguinte, Deus Se lhe imprimiu no coração, e o homem, em sua mente, ficou marcado 
como imagem do Deus que o chama continuamente a Si. A ânsia de divindade que devora os 
homens nasce também desse fato. Não se trata já somente da verdade ou da felicidade, da 
justiça ou da bondade; em última instância, estamos aspirando a Deus, vivemos inquietos por 
repousar n’Ele44.  

Nesse processo de interiorização, cada encontro com Deus prepara novos 
encontros, sempre mais plenos. Estamos ante um processo de busca incessante em 
que, se por um lado se aviva o amor e, portanto, a inquietude, por outro, esta se 
aquieta e descansa na própria busca45.  

A interioridade agostiniana aparece, pois, como caminho de equilíbrio para o 
homem. Ao dizermos caminho de equilíbrio, porém, queremos ressaltar o 
dinamismo dessa andadura. Trata-se de um equilíbrio custoso e difícil, em que 
temos de empenhar o melhor dos nossos esforços, que, iniciando em Deus, nos 
conduz à unificação própria para desembocar outra vez em Deus como em seu 
termo, ao mesmo tempo em que é seu fundamento. 

Segundo Santo Agostinho, o encontro com Deus, que é a verdade e a bondade 
sumas, levará o homem não só a encontrar-se a si mesmo n’Ele, mas também a 
encontrar-se com os demais homens. Descobrir Deus é ver n’Ele a realização dos 
valores absolutos pelos quais suspiram todos os homens e que n’Ele se encontram 
seu descanso e sua quietude. Quem chega, portanto, a Deus, adentra-se no âmbito 
comum de toda aspiração humana e na esfera da comunidade.  

Tudo isso é objeto da memoria Dei. Aqui, todos os homens se unificam, todos 
se encontram e tornam possível o amor mútuo. A unidade neste vértice comum 
prepara e exige, ao mesmo tempo, a unificação afetiva e, portanto, a caridade. O 
equilíbrio consistirá em fazer efetivo esse amor e em dar os passos convenientes 
para alcançar, no plano da consciência e da realidade vivida, o que é pura 
tendência natural, a sociabilidade do homem e a presença dos demais em Deus. 

A memoria sui e a memoria Dei, a interioridade, conduz-nos ao equilíbrio, que 
não é nunca uma paz tranquila, mas uma conquista que exige luta dura e contínua. 
Esse equilíbrio faz-se possível “na concórdia entre o querer fundamental, que é 

                                                
43 Cf. J. Morán, La teoría del conocimiento en san Agustín. Enchiridion sistemático de su 

doctrina, Estudio Agustiniano, Valladolid 1962, nn. 153-171. 
44 J. Morán, El equilibrio… 122-124. 
45 Cf. en. Ps. 41, 2; ep. Io. 4, 6; trin. XVII, 2, 2. 
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necessário, e os quereres particulares que são livres. É retornar à ordem a partir da 
desordem egoísta introduzida pelo pecado. A vocação cristã é vocação de 
liberdade: mas não se chega à liberdade a não ser através do encontro de si 
mesmo, da unidade interior, do acordo pleno entre a superfície e o fundo da 
alma”46. O equilíbrio humano consiste em tornar consciente e em viver 
reflexivamente a verdade que fizemos no profundo do coração. 

 
 

Frei Juan Ángel Nieto Viguera 
Chiclayo (Peru) 

 
 
 

                                                
46 A. Trapé, citado por J. Morán, El equilibrio... 140. 



Orden de AgOstiniAnOs recOletOs

istitutO de espirituAlidAde e HistOriA




