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“Nossa existência é transitória como as nuvens do outono. Observar o 

nascimento e a morte do ser é como olhar os movimentos da dança. 

Uma vida é como o brilho de um relâmpago no céu. Levada pela torrente 

montanha abaixo.” (Sidarta Gautama- Buda) 
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RESUMO 

Neste trabalho primeiro apresento uma breve pesquisa sobre a morte do 

corpo físico, em Tomás de Aquino e como tema subsequente, a questão da 

existência e imortalidade da alma em algumas religiões e, especialmente, pela 

doutrina espírita. Na obra, Suma teológica de Tomas de Aquino, tomada como 

fonte primária para este trabalho, o autor propõe a conciliação entre a filosofia 

de Aristóteles com a doutrina cristã, ou seja, promove um encontro entre a fé e 

a razão. Tomás de Aquino, a partir disto, considera que a morte pode ser 

natural com respeito ao corpo, mas não com respeito à alma.  

Num primeiro momento, apresento o contexto da vida e obra de Tomás 

de Aquino para que se possa situar a época e a concepção filosófica e cristã na 

qual o autor estava inserido, com referência a algumas de suas obras. 

Apresento uma breve resenha das obras Suma Teológica e  A imortalidade da 

alma, nas quais considero a definição de morte do corpo e imortalidade da 

alma. Num segundo momento, apresento brevemente algumas noções de 

morte em outras religiões, com especial enfoque na doutrina espírita. Dentre as 

religiões considero a morte no Judaísmo, Cristianismo, Islamismo e, também, 

nas doutrinas Budista e espírita. Pretendo apresentar certa aproximação e 

afastamento entre a doutrina tomasiana e a doutrina espírita sobre a morte do 

corpo e a imortalidade da alma. 

Tomás define a morte em relação a duas consequências: uma natural, 

por ser a matéria por natureza corruptível, outra sobrenatural, enquanto 

consequência de um mal advindo do pecado. Por outro lado, define a 

imortalidade da alma, porque sendo de natureza imaterial, é imortal, porque é 

intrinsecamente incorruptível e subsistente. E, por fim, destaco a peculiar visão 

de Tomas de que há um valor sobrenatural na morte, enquanto consequência 

de um mal natural, porque a partir dela se pode alcançar a plena imortalidade 

da alma e do corpo, com a conversão da vida do homem para a graça divina. 

Para Tomás, a morte natural é como uma via para a vida sobrenatural plena da 

alma unida ao corpo, mas não um corpo qualquer, mas um corpo imortal. 

Palavras chaves: Tomás de Aquino, morte, imortalidade, religiões, doutrina 

espírita.  
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ABSTRACT 

In this work I first present a brief research on the death of the physical 

body in Thomas Aquinas and as a subsequent theme, the question of the 

existence and immortality of the soul in some religions and especially by the 

doctrine of spiritism. I take as reference the work Theological Summa of 

Thomas Aquinas, where the author proposes the conciliation between the 

philosophy of Aristotle and Christian doctrine, that is, it promotes an encounter 

between faith and reason and, from this, considers that death May be natural 

with respect to the body, but not with respect to the soul. 

First, I present the context of the life and work of Thomas Aquinas in 

order to situate the epoch and the philosophical and Christian conception in 

which the author was inserted, with reference to some of his works. I present a 

brief review of the Summa Theological and the On immortality of the soul, in 

which I consider the definition of death of the body and immortality of the soul. 

In a second moment, I briefly present some notions of death in other religions, 

with a special focus on the doctrine of Spiritism. Among the religions I consider 

death in Judaism, Christianism, Islamism and also in Buddhist and Spiritism. I 

intend to present a certain approximation and separation between the Thomistic 

doctrine and the Spiritism on the death of the body and the immortality of the 

soul. 

Thomas defines death in relation to two consequences: a natural one, 

because matter is by nature corruptible, another supernatural, as a 

consequence of an evil coming from sin. On the other hand, he defines the 

immortality of the soul, because the soul is for nature an immaterial being, than 

she is immortal, because she is intrinsically incorruptible and subsistent. And 

finally, I emphasize Tomas's peculiar view that there is a supernatural value in 

death as a consequence of a natural evil, because from it one can attain the full 

immortality of soul and body with the conversion of man's life for divine grace. 

For Thomas, natural death is like a path to the supernatural life full of the soul 

united to the body, but not a body at all, but an immortal body. Keywords: 

Thomas Aquinas, death, immortality, religions, Spiritist doctrine. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso pretende expor uma breve 

análise do conceito de ‘morte’ e ‘imortalidade’ em Tomás de Aquino e, a partir 

disto e, secundariamente, propor uma comparação, por aproximações e 

distanciamentos, entre a doutrina tomista e a espírita, por haver um ponto de 

encontro e desencontro entre uma e outra. Tomo como referências a Suma 

Teológica1 e a obra A imortalidade da alma2, onde ele apresenta os conceitos 

de ‘morte’ e ‘imortalidade’. Para a comparação com as religiões e, 

secundariamente, com a doutrina espírita, foram úteis algumas obras3.  

O estudo de Tomás de Aquino mostra que, tanto a filosofia quanto a 

religião, tentam encontrar respostas para essas questões: Por que o corpo 

físico precisa morrer? E, se existe uma alma imortal que anima o corpo, para 

onde ela vai depois da morte do corpo? Como as religiões definem, ou 

explicam a morte do corpo físico e a existência da alma?  

Não pretendo responder todas essas questões, mas apresentar, 

brevemente, em Tomás e em algumas religiões as definições sobre a questão 

da morte e da imortalidade. Estas questões são inerentes às religiões e ao 

pensamento Tomista: A Morte é um fim em si mesmo? Ou um fim para um 

começo na vida eterna? A vida eterna existe? Se existe, seria a morte a única 

forma de retorno? E para onde retornamos se essa for a verdadeira vida?  

Desde a antiguidade o ser humano apresentou suas crenças em um ser 

ou “vários seres” imortais e sobrenaturais, que têm o poder de governar o 

universo. Este ser supremo tem em si o poder de decisão sobre a humanidade. 

Mas esta ideia foi por diversas vezes questionada. Muitos pensadores, através 

da história, questionaram veementemente a existência deste ser sobrenatural.  

A questão da existência de Deus foi levantada dentro do pensamento do 

homem e em muitas religiões que investigam e procuram respostas sobre esse 

assunto. Para o presente trabalho tanto pata o conceito de morte, quanto para 

o de imortalidade, bem como para a comparação entre as doutrinas tomista e 

espírita tomar-se-á a ideia do Deus Cristão, comum a ambas as posições.  

                                                             
1
 AQUINO, Tomás, Suma teológica. Volume 4. São Paulo: Edições Loyola, 2005, l-ll Parte, Q. 

85, artigos 5-6, pp. 466-471. AQUINO, Tomás, A imortalidade da alma e A razão superior e 
inferior. Edição e tradução de Paulo Faitanin e Bernardo Veiga. Campinas SP: Ecclesiae, 2017, 
pp. 29-59. 
2
 AQUINO, Tomás, A imortalidade da alma e A razão superior e inferior. Edição e tradução de 

Paulo Faitanin e Bernardo Veiga. Campinas SP: Ecclesiae, 2017, pp. 29-59. 
3 AMARAL AZEVEDO, A. C. Dicionário Histórico de Religiões. Co-autoria e edição Paulo 
Geiger. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002; BRUNNER-TRAUT, E. Os Fundadores das 
grandes religiões. 2ª. Edição. Tradução de Ivo Martinazzo. Petrópolis: Editora Vozes, 2000; 
McKENZIE, J.L. Dicionário Bíblico. 7ª edição. Tradução Álvaro Cunha. São Paulo: Paulus, 
1983. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O tema considerado ganha relevância ao discorrer sobre a ideia de vida 

após a morte recorrente nas religiões orientais e ocidentais. O homem é um ser 

frágil que busca entender através da filosofia e das religiões, suas origens. 

Saber quem é, de onde veio e para onde vai, são questionamentos que 

coexistem com a alma e os pensamentos humanos.  

A finitude gera nos homens a necessidade de querer, de alguma forma, 

continuar existindo. De maneira universal, essas questões rondam a história e 

o imaginário do homem nos mais diversos grupamentos humanos, onde os 

processos civilizatórios se deram através dos tempos. Do oriente ao ocidente, o 

homem revela através de suas crenças seu medo e fragilidade diante da morte 

e, acima de tudo, seu desejo em continuar vivendo de alguma forma. 

É interessante notar que em muitas religiões há um princípio comum, 

representado nos conceito de Deus, deuses, divindades, alma, espírito e 

natureza. Na figura do bem, do mal. Na certeza da morte, na fragilidade 

justificada através do pecado ou faltas, na ideia de salvação, remissão, perdão, 

resgate, tudo isto visando sempre à perfeição espiritual e, acima de tudo, à 

continuidade da vida fora do corpo físico, ou nele, seja sob um princípio de 

reencarnação ou ressurreição, transmigração ou encarnação. 

No ocidente o pensamento cristão prevaleceu sob as formas religiosas 

anteriores, algumas vezes, misturando-se de tal forma, que acabou por 

provocar um agigantamento dos seus credos. A ideia da morte relacionada ao 

pecado e à salvação fundamentou várias outras religiões e, de certa maneira, 

promoveu o cristianismo durante muitos séculos. 

É neste contexto que Tomás de Aquino (1225-1274) ganha destaque 

quando formula um amplo sistema filosófico que concilia a fé cristã com a 

razão grega, em especial com o pensamento do grego Aristóteles (384-322 a. 

C.).  

Além dos conceitos de morte e imortalidade é igualmente oportuno, para 

este trabalho, propor uma brevíssima exposição sobre o binômio ‘Deus-morte’ 

em algumas religiões. Reafirmo que o objetivo deste estudo não é uma 

discussão acerca de Deus, nem de aprofundar esta questão e a da morte em 

algumas religiões, mas acerca de como a crença em Deus influencia a forma 

como encaramos a morte e, consequentemente, a imortalidade.   
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OBJETIVO 

 

O trabalho tem por objetivo principal apresentar o conceito de morte e 

imortalidade em Tomás de Aquino e, secundário, expor brevemente estes 

conceitos em algumas religiões, com foco na doutrina espírita. A intenção é 

mostrar a importante relação entre morte e imortalidade em Tomás e, a partir 

de pontos de aproximações e distanciamentos com a doutrina espírita, como a 

morte do corpo físico, a fim de explicar por que o corpo físico precisa morrer e 

sua relação com a imortalidade da alma.  
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CAPÍTULO 1 

TOMÁS DE AQUINO: VIDA E OBRAS 

 

1.1. VIDA E OBRA DE TOMÁS DE AQUINO4. 

 

VIDA 

 

Tomás nasceu em 1225, no Castelo de Roccasecca, Condado de 

Aquino, no Reino da Sicília, filho de Landolfo e Teodora, de família nobre da 

Lombardia. Em 1230, com cinco anos de idade, os pais enviaram-no ao 

Mosteiro beneditino de Montecassino, onde recebeu as primeiras instruções 

para ler, escrever e ser iniciado na vida monástica. Repentina conturbação 

política e religiosa no referido mosteiro fez com que o Abade recomendasse ao 

seu pai que o enviasse, aos 14 anos de idade, na primavera de 1239, para 

estudar artes e filosofia no Studium Generale de Nápoles. Provavelmente, 

viveu no Mosteiro de São Demétrio. Foi em Nápoles, porém, que conheceu a 

Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão.  

Este contato foi aos poucos amadurecendo sua vocação e aproximando-

o da vida dominicana. Tanto foi que em abril de 1244, recebeu o hábito 

dominicano. Conscientes de que os pais de Tomás não o aceitariam 

dominicano, porque desejavam que ele algum dia fosse Abade de 

Montecassino, os frades levaram-no de Nápoles a Roma e de Roma a 

Bolonha. Teodora, sua mãe, quando soube do fato, empreendeu com seus 

outros filhos a captura do jovem frei Tomás, o que ocorreu na primeira 

quinzena de maio de 1244. 

De nada adiantou a queixa dos dominicanos ante as autoridades 

religiosas e civis. Então, o jovem dominicano, foi levado por seus irmãos e foi 

detido na Torre do Castelo de Rocassecca. Lá ficou de maio ou junho de 1244 

                                                             
4
 Sobre a vida e a obra de Tomás consultei a seguinte referência: FAITANIN, Paulo. Introdução 

ao Tomismo: Tomás, o Tomismo & os Tomistas: uma breve apresentação. Cadernos da 
Aquinate, n. 11, Niterói: Instituto Aquinate, 2011, p. 11-15. 
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até julho de 1245. Tomás tinha 19 anos de idade e, enquanto esteve detido, 

dedicou todo o seu tempo para rezar, ler a Bíblia, estudar o Livro das 

Sentenças e, muito provavelmente, o que se conhecia da lógica de Aristóteles5. 

Sem dúvida, deve-se a este período o estabelecimento do seu plano de vida 

espiritual e de estudos, que lhe valeu por toda a sua vida. Com a oração 

fortaleceu a fé, semeando uma profunda vida interior de afinidade com a graça. 

Com o estudo fortaleceu a razão, cultivando uma ordenada e natural via de 

investigação da verdade.  

Sua família, diante da convicção de Tomás, não sem antes o ter posto à 

prova, permitiu que os frades dominicanos o reconduzissem a Nápoles, 

provavelmente, na segunda quinzena de julho de 1245. De Nápoles, Tomás foi 

enviado para Roma, pois os frades temiam que novamente fosse capturado e 

detido. Em Roma, o Mestre da Ordem, João, o Teutônico, naquele mesmo ano 

o enviou à Paris para completar a formação filosófica e iniciar a teológica. 

Permaneceu em Paris do outono de 1245 até a primavera de 1248, 

completando os seus estudos filosóficos na Faculdade de Artes de Paris e 

iniciando os seus estudos teológicos no convento de Saint-Jacques, sob a 

tutoria de Alberto Magno. Em 29 de junho de 1248, em razão da criação do 

Studium Generale em Colônia, Alberto Magno partiu para lá e levou consigo o 

seu discípulo Tomás, que por lá permaneceu até 1252. Foi deste período o 

apelido ‘boi mudo da Sicília’, não só em razão do seu caráter taciturno, mas 

também por causa da sua corpulência. Foi ordenado sacerdote neste período 

em que esteve em Colônia. 

 

Obra 

 

João, o Teutônico, no início de 1252, pediu a Alberto para indicar-lhe um 

teólogo que pudesse ser nomeado bacharel para ensinar em Paris. Alberto 

indicou Tomás que, com apenas 27 anos, não poderia exercer este cargo, pois 

                                                             
5
 TORRELL, J.-P. Iniciação a Santo Tomás de Aquino. Sua pessoa e obra. Tradução de Luiz 

Paulo Rouanet. São Paulo: Edições Loyola, 1999, pp. 12-13. 
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a idade canônica para assumir este ofício era de 29 anos. Concedida esta 

permissão, Tomás começou a ensinar como bacharel, as Sentenças de Pedro 

Lombardo em setembro de 1252. De 1252 a 1256, Tomás não só lecionou, 

mas também se preparou para se tornar Mestre em Sagrada Escritura, 

comentando os referidos livros das Sentenças. São também deste período os 

dois opúsculos: De ente et essentia e De principiis naturae.  

Em 3 de março de 1256 o Papa Alexandre IV louva Aimerico, chanceler 

da Universidade de Paris, por conceder a Tomás a licença para ensinar como 

mestre. Em abril ou maio de 1256, ele obteve o grau de ‘Mestre em Teologia’. 

Este título culminava com a apresentação de uma aula inaugural que ocorreu 

entre 3 de março e 17 de junho de 1256. Durante os três anos seguintes ele 

compôs as suas Quaestiones disputatae de veritate e comentou o De Trinitate 

de Boécio. Durante este período teria produzido muitos outros opúsculos. 

Contudo, a tensão causada nesta época por uma polêmica relacionada à sua 

ordem antecipou, talvez, seu retorno para a Itália, no final de 1259, indo para 

Nápoles e lá permanecendo até setembro de 1261. 

Neste período defendeu a vida religiosa e escreveu o opúsculo Contra 

impugnantes Dei e a importante obra Summa Contra Gentiles. Em 1260, 

Tomás foi nomeado Pregador Geral da Província romana de sua ordem. Em 

1261, Urbano IV, foi eleito Papa e reuniu no seu pontificado, em Orvieto, um 

seleto grupo de homens da ciência. Como Tomás encontrava-se em Orvieto, a 

partir de 1261, provavelmente permaneceu ali, por esta razão, até 1265.  

Dentre as diversas contribuições desta época, Tomás colaborou para 

assentar as bases intelectuais de uma reintegração das comunidades 

cismáticas orientais à Igreja de Roma, conseguida parcialmente alguns anos 

mais tarde. Sua Catena aurea foi composta por expresso desejo do Papa em 

Orvieto e estabeleceu um marco na progressiva assimilação da Patrística 

grega pela teologia latina. Também, por encargo de Urbano IV, que instituiu a 

solenidade do Corpus Christi, o Aquinate redigiu o seu ofício litúrgico.  

Sua notória fama de sábio fez com que começasse a receber inúmeras 

consultas de toda Europa sobre diversos assuntos. Depois da morte de Urbano 

IV, no final de 1264, Tomás foi encarregado de, no ano seguinte, fundar um 
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studium dominicano em Roma. É deste período o testemunho que diz que 

Tomás era assíduo no estudo, na oração, celebrava e assistia diariamente 

duas missas e, não raro, encontravam-no em lágrimas, após intenso ato de 

contemplação6. Crescia igualmente a sua fama de santidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 TORRELL, J.-P. Iniciação a Santo Tomás de Aquino. Trad. L.P. Rouanet. São Paulo: Loyola, 

1999, pp. 60 e 331. 
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1.2. A ‘SUMA TEOLÓGICA’ E ‘A IMORTALIDADE DA ALMA’. 

 

A SUMA TEOLÓGICA7 

 

A Suma Teológica foi escrita entre os anos de 1265 a 1273. Nesta obra 

Tomás de Aquino trata da natureza de Deus, das questões morais e da 

natureza de Jesus. Nessa resenha analisar-se-á de forma breve o conceito de 

morte em Tomás de Aquino presente na suma teológica, mais especificamente 

nas questões e artigos citados acima no início desse texto. Na questão 85, 

art.5º o autor traça uma relação entre morte, as misérias do corpo e o efeito do 

pecado. E assim sendo percebe-se que na relação das misérias e pecado, há 

ainda uma relação interdependente entre as causas e os efeitos.  

Segundo Tomás de Aquino, causas iguais produzem efeitos iguais. Para 

exemplificar essa premissa, lança mão do seguinte argumento, as misérias não 

são iguais para todos, mas abundam mais em uns que em outros e a origem 

dessas misérias independente disto, já que todos nós trazemos conosco a 

miséria do pecado original. Portanto, se removidas as causas através do 

batismo e da penitência, a morte e as misérias do corpo não são efeitos do 

pecado por serem comuns à todos e assim sendo, a morte e as outras misérias 

do corpo não são efeitos do pecado. Pode-se notar ainda que segundo a 

diversidade da compleição natural, os corpos de uns ficam sujeitos a maiores 

misérias; os de outros, a menores, embora o pecado original afete igualmente a 

todos. Para Tomás de Aquino, de dois modos pode uma causa produzir um 

efeito: essencial e acidentalmente. 

A causa essencial é aquela em que o pecado não é por si só causa das 

misérias e a causa acidental é aquela em que se remove um obstáculo e, a 

partir desta remoção, entra a noção de justiça original. De acordo com Tomás 

de Aquino a perda da justiça original, como a da graça, constitui uma pena. Por 

onde, também a morte, e todas as misérias corpóreas consequentes, são 

                                                             
7
 AQUINO, Tomás, Suma teológica. Volume 4. São Paulo: Edições Loyola, 2005, l-ll Parte, Q. 

85, artigos 5-6, pp. 466-471. (Questão 85 artigo 5 e 6 páginas 1473-1474; Questão 164 artigo 
1, pág. 2705; Questão 78 artigo 1, pág. 4084.) 
 



18 

 

penas do pecado original. Na relação entre pecado e justiça surgem dois 

elementos que se deve considerar no pecado atual: a substância mesma do 

ato e a culpa. Na relação do pecado com a substância o pecado pode causar 

misérias ao corpo levando-o à morte enquanto que na relação do pecado com 

o ato da culpa fica o pecador privado da graça, entendida aqui como o meio 

pelo qual o pecador tem a oportunidade de retificar os atos da alma sem 

impedir, portanto, as misérias do corpo. E deste modo o pecado atual pode 

causar misérias ao corpo; assim muitos adoecem e morrem por comerem 

demais.  

Na mesma questão, art. 6, a discussão se desenvolve a partir da ideia 

que se morte e as demais causas da miséria do corpo são naturais ao homem. 

Sendo assim são propostas as seguintes ideias, a morte e as demais misérias 

do corpo parecem ser naturais ao homem, apoiado em Aristóteles, o autor trata 

dos aspectos de corruptibilidade e incorruptibilidade do corpo, já que o homem 

é da natureza dos corpos e, portanto, corruptível. O corpo humano é da 

natureza dos corpos, logo ele é naturalmente corruptível. A outra ideia diz 

respeito a Deus ter criado o homem e, assim sendo, se Deus não fez a morte, 

ela não é natural ao homem. Pelo argumento aristotélico citado por Aquino, 

nota-se que há uma contradição entre a ideia de corrupção do corpo como um 

princípio natural de todos os homens e a argumentação com fundamento na fé 

cristã, já que esta argumentação se baseia no fato de que Deus não criou a 

morte para os homens. O homem está fadado à finitude do corpo. Exceto a 

alma racional, por não estar, como as outras formas, sujeita de modo nenhum 

à matéria corpórea; antes, é dotada da sua atividade imaterial própria, como 

ele demonstra na Primeira Parte (q. 75, a. 2).  

Podemos concluir, então, que o corpo é corruptível independente das 

misérias, já que a morte faz parte da condição desse corpo finito, mas a alma é 

imortal e esta é incorruptível. A alma racional é incorruptível e não morre 

porque seu fim é uma continuidade após o fim do corpo corruptível ou corpo 

material. O corpo é corruptível dada a condição da matéria que assim também 

o é. E, por isso, se diz que Deus não fez a morte, e que a morte é a pena do 

pecado. 
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A próxima questão a ser comentada é a questão 164, art. 1. Esta trata 

da pena do primeiro pecado e se a morte foi a pena dos nossos primeiros pais. 

Entende-se que a morte não foi a pena do pecado de nossos pais, a morte é 

natural ao homem no que tange a sua matéria, que em sua natureza é 

composta de elementos contrários, a forma e a matéria propriamente dita, 

lembrando que a forma diz respeito a alma racional do homem e matéria aquilo 

que constitui o corpo que o compõe. Ressalta-se que a alma é imortal por 

essência. Deus por benefício seu, livrou o homem desde o primeiro instante da 

sua criação, da necessidade de morrer, resultante da matéria que o constituía. 

Esse benefício perderam–no pelo pecado os nossos primeiros pais. E assim, a 

morte é natural pela condição da matéria; e é penal pela perda do beneficio 

divino, que dela preservava. A privação, no corpo humano, da sua forma 

substancial: a alma (anima). É o chamado “mal de pena”. Vivendo a partir de 

uma alma incorruptível unida a um corpo corruptível, o homem morre, de 

acordo com Tomás, por ter sido incapaz de manter a justiça original do estado 

de inocência em que foi criado – no qual operavam, sob o controle da razão, 

todas as faculdades da alma sem desordem alguma. Nesse estado, a 

ordenação da faculdade intelectiva da alma ao bem supremo, que é Deus, era 

perfeita. A desordem na vontade e o ofuscamento da razão começam com o 

pecado original. Para Tomás de Aquino, a morte pode ser natural com respeito 

ao corpo, mas não o é com respeito à alma.  

Na tentativa de dimensionar o problema da morte humana como sendo a 

do corpo, lembremos que o mal físico que decorre da corrupção do corpo e faz 

o homem sofrer e, cujo grau máximo é a morte, com a consequente destruição 

do corpo, não é a negação de um bem possível, mas a privação de um bem 

natural, isto é, de uma perfeição devida à natureza de determinado ser. Com 

relação à incorruptibilidade da alma racional, Tomás de Aquino demonstra-a de 

várias maneiras, como a partir da premissa de que nenhuma coisa se corrompe 

naquilo em que se aperfeiçoa, porque as mudanças para a perfeição e para a 

corrupção são contrárias, e a alma humana se aperfeiçoa pela ciência e pela 

virtude, às quais tende por natureza; pela ciência, tanto mais a alma se 

aperfeiçoa quanto mais considera as coisas imateriais; e pela virtude, a 

perfeição consiste em não seguir as paixões corpóreas, mas em refreá-las. A 
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última questão analisada é a 78, art.1, que trata do termo da ressureição em 

Tomás de Aquino. O autor usa a palavra “termo” no sentido de condição para a 

ressureição, e assim sendo retoma a ideia do pecado original em que todos 

nós estaríamos submetidos a morte, menos Jesus, mas ainda assim a assume 

por remissão do pecado humano e ressuscita, como sinal de vencer a morte. 

Segundo Tomás de Aquino o homem é a união substancial de corpo e 

alma e, nenhum homem pode existir na ausência desses dois elementos. 

(composição hylemórfica – ou seja, de matéria e forma). Mas a alma e o corpo 

para Aquino são inseparáveis? Nos animais irracionais a alma não sobrevive 

sem o corpo, já no homem sim, pois a alma do homem é espiritual. Na hora da 

morte a alma se separa do corpo e, a partir daí, passa a existir em um estado 

no qual só Deus poderia destruí-la. Em resumo, para Tomás, nesta parte da 

Suma, a morte do corpo é natural, desde o ponto de vista de sua composição 

material, mas sobrenatural desde o ponto de vista do pecado da alma que 

causa a pena de morte ao corpo. 

 

A IMORTALIDADE DA ALMA8 

 

A imortalidade ou a incorruptibilidade da alma é tratada por Tomás de 

Aquino na questão 75, artigo 6º, dedicando a este tema apenas essa questão 

na Suma Teológica. Na explanação dessa questão o autor defende a premissa 

de que a alma humana é imortal e incorruptível sendo a alma a própria forma 

do homem e, ao se corromper o corpo, ela permanece.  

Para demonstrar a imortalidade da alma, Tomás se utiliza de 

argumentos que se baseiam na natureza da atividade do intelecto e assim 

sendo entende-se que o homem é corpo e alma inteligente, a alma incorpórea 

(ou imaterial), e se encontra, no universo, entre os Anjos e os animais. 

Princípio vital, a alma é a parte do corpo organizado que tem a vida em 

                                                             
8
 Na seguinte obra encontra-se um resumo desta questão: AQUINO, Tomás, A imortalidade da 

alma e A razão superior e inferior. Edição e tradução de Paulo Faitanin e Bernardo Veiga. 
Campinas SP: Ecclesiae, 2017, pp. 29-59. 
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plenitude.  Contudo, com a corrupção do corpo as almas adquirem um modo de 

ser semelhante ao das substâncias separadas, de maneira que inteligem por 

influxo direto de um intelecto superior. A razão, que é a potência da alma, pode 

ser superior e inferior. Entende-se por razão inferior, aquela voltada para as 

coisas temporais, mais ligadas às ciências. E a razão superior está voltada 

para a sabedoria. 

Para Tomás, conhecer é abstrair, por meio do intelecto, a forma e o 

conhecimento que se acha contido nos objetos sensíveis e particulares. Do 

conhecimento depende o apetite, ou o estimulo e desejo, a natural inclinação 

da alma pelo bem. Ainda sobre a razão superior e a inferior, podemos concluir 

que a concepção segundo Tomás, nos é útil para distinguir as funções da 

razão, quando se dirige às coisas eternas ou às coisas temporais e, assim 

sendo, se relacionam com virtude da ciência e da sabedoria.  

Após breve análise do parágrafo acima se entende que, na perspectiva 

de Tomás, o homem, só pode desejar o que conhece razão pela qual há duas 

espécies de apetites ou desejos: os sensíveis e os intelectuais. Os primeiros 

são relativos aos objetos sensíveis, e produz as paixões, cuja raiz é o amor. Os 

segundos ou intelectuais, produzem a vontade, apetite da alma em relação a 

um bem que lhe é apresentado pela inteligência como tal. 

Seguindo Aristóteles, Tomás de Aquino diz que:  

 

"para o homem, o bem supremo é a felicidade, que não 

consiste na riqueza, nem nas honrarias, nem no poder, e nem 

em nenhum bem criado, mas na contemplação do absoluto, ou 

na visão da essência Divina, realizável somente na outra vida, 

e com a graça de DEUS, pois excede as forças humanas". 

(AQUINO, Suma Teológica, 2005. [I, q. 75, art. 6]).  
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A alma humana por ser um princípio intelectivo é incorruptível.  Pode-se 

depreender daí que a alma é imortal, diferente do corpo que é corruptível e tem 

começo e fim. 
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CAPÍTULO 2 

A MORTE E A IMORTALIDADE EM TOMÁS DE AQUINO. 

 

2.1. OS CONCEITOS DE ‘MORTE’ E ‘IMORTALIDADE’. 

 

Aqui apenas resumo o que já foi exposto acima citando literalmente os 

textos de Tomás de Aquino nas duas obras referidas e consideradas como 

obras primárias de pesquisa para este trabalho. 

  

MORTE 

 

Para Tomás a morte é a corrupção da matéria do corpo. Neste trecho 

resume-se a sua doutrina de como o corpo é mortal, porque é corruptível e, de 

como a alma, que é a forma do corpo, é imortal, porque é incorruptível: 

 

“De dois modos podemos considerar um ser corruptível: 

relativamente à natureza universal, e à particular. — A natureza 

particular é a virtude ativa e conservativa própria do ser. E 

sendo assim, toda corrupção e deficiência é contra a natureza, 

como diz Aristóteles; pois, a virtude referida busca a existência 

e a conservação do ser a que pertence. Por outro lado, a 

natureza universal é a virtude ativa existente num princípio 

universal da natureza, p. ex., em algum dos corpos celestes ou 

em alguma substância superior, o que leva certos a darem a 

Deus a denominação de natureza naturante. E essa virtude 

busca o bem e a conservação do universo, exigindo esta última 

alternem-se a geração e a corrupção das coisas. E sendo 

assim, as corrupções e as deficiências dos seres são naturais; 

não certo pela inclinação da forma, princípio da existência e da 

perfeição; mas pela da matéria, atribuída proporcionalmente a 
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uma determinada forma, conforme a distribuição do agente 

universal. E embora toda forma tenda a perdurar no ser, o 

quanto possível perpetuamente, contudo nenhuma forma de 

ser corruptível pode conseguir a perpetuidade de existência. 

Exceto a alma racional, por não estar, como as outras formas, 

sujeita de modo nenhum à matéria corpórea; antes, é dotada 

da sua atividade imaterial própria, como já demonstramos na 

Primeira Parte (q. 75, a. 2). Por onde, quanto à sua forma, é 

natural ao homem, mais que aos outros seres corruptíveis, a 

incorrupção. Mas como essa forma está ligada à matéria, 

composta de princípios contrários, da inclinação da matéria 

resulta a corruptibilidade do todo. E a esta luz, o homem é 

naturalmente corruptível, segundo a natureza da matéria, 

abandonada a si mesma, e não segundo a natureza da forma”. 

(AQUINO, Suma Teológica, 2005, p. 471 [I-II, q. 85, art. 6]).  

 

IMORTALIDADE 

 

Acima fiz menção ao conceito de imortalidade encontrado na Suma. Aqui 

faço referência à questão disputada A imortalidade da alma, por entender 

apresentar-se mais clara a questão, sem prejuízo para o entendimento da 

doutrina da Suma. 

 

E sobre a imortalidade diz:  

 

“Deve-se dizer que, na ordem das coisas, a alma encontra-se 

no meio entre as criaturas corruptíveis e as incorruptíveis, por 

isso não parece totalmente irracional que se duvide da sua 

imortalidade como, pois, é dito no livro II da Ética: Por isso, 

quem está nos extremos busca a região do meio-termo 

Convém, pois, com as substâncias incorruptíveis, pelo fato de 

que é inteligente. E parece, a partir disso, que ela é 
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incorruptível. Convém, porém, com as substâncias corruptíveis, 

pelo fato de que é forma do corpo corruptível. E parece, a partir 

disso, que ela seja corruptível.” (AQUINO, A imortalidade da 

alma, 2017, pp. 37-38). 

 

Em resumo, a morte diz respeito à corrupção do corpo ou da matéria do 

que possui vida e imortalidade se diz de algo que possui vida e se refere à 

incorruptibilidade deste algo, em função da sua imaterialidade e, por 

conseguinte, imortalidade. 
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2.2. A MORTE E AS RELIGIÕES, O TOMISMO E O ESPIRITISMO. 

 

A MORTE E AS RELIGIÕES 

 

Para melhor considerar o modo como Tomás em sua análise sobre a 

morte conciliou filosofia e cristianismo, cabe ressaltar a contribuição de 

algumas religiões quanto à ideia de morte e Deus.  

O judaísmo, por exemplo, é uma religião monoteísta originada por volta 

do século XVIII A.C., quando Deus mandou Abraão procurar a terra prometida, 

cujo desenvolvimento ocorreu de forma conjunta ao da civilização hebraica, 

através de Moisés. Os judeus acreditam que YHWH (Javé ou Jeová, em 

português) seja o criador do universo, um ser onipresente, onipotente e 

onisciente, que influencia todo o universo e tem uma relação especial com seu 

povo. Em seu livro sagrado a Torá ou Pentateuco, a morte é a separação da 

alma do corpo. O judaísmo crê na sobrevivência da alma. Algumas correntes 

acreditam na reencarnação, outras na ressurreição dos mortos. Enquanto a 

reencarnação representa o retorno da alma para um novo corpo, a ressurreição 

é definida como o retorno da alma ao corpo original9.  

O Cristianismo é uma religião monoteísta centrada na vida e nos 

ensinamentos de Jesus de Cristo, tal como apresentado no Novo Testamento. 

A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como o Cristo, Filho de Deus, 

Salvador e Senhor. Em seu livro sagrado, a Bíblia, composta pelo Antigo e pelo 

Novo Testamento, conta na primeira parte, a história da criação do mundo, das 

leis, tradições judaicas e, na segunda parte, conta a vida de Cristo e seus 

ensinamentos. Dentre os ensinamentos é o da morte do corpo, da imortalidade 

da alma e da ressurreição dos mortos. Em suas ramificações diferem segundo 

a ênfase em cada um destes três pontos acima mencionados: morte, 

imortalidade e ressurreição. Em síntese, a vida depois da morte está inserida 

na crença de um Céu, de um Inferno e de um Purgatório. Dependendo de seus 

                                                             
9
 McKENZIE, J.L. Dicionário Bíblico. 7ª edição. Tradução Álvaro Cunha. São Paulo: Paulus, 

1983, p. 632. 
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atos, a alma se dirige para cada um desses lugares. A alma é eterna e única. 

Não retorna em outros corpos e muito menos em animais. Crê na imortalidade 

e na ressurreição e não na reencarnação da alma10.  

As doutrinas espíritas, a oriental, como o Budismo e a ocidental, como o 

Espiritismo, mais que religiões se apresentam como doutrinas com elementos 

de filosofia e de religião. O Budismo, por exemplo, prega o renascimento ou a 

reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou 

descendo na escala dos seres vivos (homens ou animais), de acordo com a 

sua própria conduta. O ciclo de mortes e renascimentos permanece até que o 

espírito liberte-se do carma (ações que deixam marcas e que estabelece uma 

lei de causas e efeitos)11. Por outro lado, o Espiritismo considera Deus a 

inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, 

imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Todas as leis da 

natureza são leis divinas, pois Deus é seu autor. Defende a continuação da 

vida após a morte num novo plano espiritual ou pela reencarnação em outro 

corpo12. 

 

TOMISMO E ESPIRITISMO: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS. 

 

Nesta parte referida como secundária do trabalho, para a exposição da 

aproximação e distanciamento entre a doutrina tomista e a espírita, relativos 

aos temas da morte e imortalidade já expostos, refiro-me a um artigo13 onde é 

exposta a interpretação da doutrina tomista, a partir do qual proponho esta 

análise.  

                                                             
10 McKENZIE, J.L. Dicionário Bíblico. 7ª edição. Tradução Álvaro Cunha. São Paulo: Paulus, 
1983, p. 633. 
11

 BRUNNER-TRAUT, E. Os Fundadores das grandes religiões. 2ª. Edição. Tradução de Ivo 
Martinazzo. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 169-170. 
12 AMARAL AZEVEDO, A. C. Dicionário Histórico de Religiões. Co-autoria e edição Paulo 
Geiger. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002, p. 145-146. 
13

 FAITANIN, P. “A Morte como o fim para um começo sem fim, em Tomás de Aquino”, 
Aquinate, n. 25 (2014), p. 21-19. Disponível em: http://www.aquinate.com.br/textos/a-morte-
como-o-fim-para-um-comeco-sem-fim-em-tomas-de-aquino/ Acessado em: fevereiro de 2017. 
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Uma vez que já expus acima os textos do próprio Tomás, aqui recorro a 

esta interpretação, por estar cerca do que pretendo como exposto no título 

desta parte. E neste texto encontro os elementos suficientes para considerar e 

fundamentar tais aproximações e distanciamentos. 

Quando se considera a morte em Tomás de Aquino e no espiritismo 

podem-se averiguar algumas aproximações e distanciamentos. De fato, a 

morte para Tomás apenas separa a alma do corpo e ela não é o fim, apenas 

um pedestal para a vida eterna. É assim que um intérprete desta questão em 

Tomás se refere ao tema: 

“Logo, a alma humana criada num corpo, ressuscitará pela 

promessa de Cristo no mesmo corpo, no qual ela foi criada e 

não em outro formado ou existente, afastando de uma só vez a 

heresia de Orígenes e a falsa doutrina espírita das sucessivas 

reencarnações, em substituição à única ressurreição.”  

(FAITANIN, 2014 p.25-26).  

 

Este é com certeza um dos pontos de discordância do princípio de 

eternidade que existe entre a doutrina Tomista e a doutrina Espírita. Para o 

espiritismo a eternidade da alma inexiste enquanto um estado de permanência, 

não é uma condição perene da alma, e sim temporária entre uma existência e 

outra, podendo existir em vários corpos distintos, sem deixar de ser a mesma 

alma.  

Já para a doutrina Tomista a eternidade implica em perenidade e em 

habitação de um único corpo, o mesmo em que a alma enquanto encarnada 

viveu. Estabelece-se aí também o binômio: ressurreição x reencarnação.  

Outra posição, agora de certa aproximação entre a doutrina espírita e a 

tomista pode ser referida a partir de outro ‘binômio’ o da ruptura entre alma e 

corpo: ‘substancial’ e ‘acidental’:  

 

“Se tal união é substancial, ela só pode ser desfeita 

substancialmente pela ruptura do homem com Quem causou 

tal união. Ora, Deus é o autor desta união, portanto, 

restabelecendo este vínculo, a morte, que é a ruptura do 

vínculo da alma como o corpo, passa da ordem de uma ruptura 

substancial definitiva, para uma ruptura ‘acidental’ e temporal”. 

(FAITANIN, 2014 p.26). 
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Se para a Tomista a morte é uma ruptura “acidental” e “temporal” entre o 

corpo e alma, quando reunidos por Deus passam a reviver substancialmente 

unidos e inseparáveis, porque esta é, segundo Tomás, o que se deve alcançar 

como estado de perfeição, que já é a inclinação natural do homem: a morte não 

é uma ruptura definitiva e sim um estado temporal e transitório de separação 

do corpo da alma.  

É necessário ressaltar que para a doutrina espírita assim como para a 

Tomista, há uma inclinação do homem, ou melhor, uma destinação do homem, 

que através de Cristo, que é modelo não só de homem, mas de humanidade, 

se torne possível atingir a um estágio de perenidade do espírito (numa 

percepção espírita), ou da alma (numa perspectiva cristã), junto à vida da alma 

que inexiste fora do corpo.  

No entanto, é necessário ressaltar que, a vinda de Cristo, de acordo com 

o princípio teológico, serve e serviu para que se pudesse conhecer os meios, 

compreendidos aqui como: ensinamentos e atitudes, que levariam os espíritos/ 

almas, ao atingimento de seu estágio de repouso na vida eterna sendo então 

restaurados. Neste ponto, novamente as duas doutrinas se tocam e são 

tangíveis, quando enxergam o homem como um ser em processo, rumo à vida 

espiritual: 

 

”O certo é que esperamos o dia eterno do Senhor, em que Ele 

repousará. Vida eterna que cremos e esperamos, que é o fim 

de todos os nossos desejos, na consumação da visão de Deus. 

De qualquer maneira, o centro de todo este acontecimento é o 

próprio Cristo, o novo Adão, Filho Unigênito do Pai, por Quem, 

mediante Seu mérito e graça, o homem torna-se já, enquanto 

viator, ao menos parcialmente, capaz de verdadeiramente 

reconhecer-se como homem. E tem de ser Cristo esta unidade 

restauradora, por que se, por causa d’Ele fomos criados, por 

Sua causa seremos restaurados.” ( FAITANIN, 2014 p.26).  

 

Por fim, podemos ver dois pontos de distanciamento e dois pontos de 

aproximação.  

Os distanciamentos: 1. Para o espiritismo a eternidade da alma inexiste, 

enquanto um estado de permanência; Para o tomismo a eternidade da alma é 
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inerente à sua natureza14; 2. Para o espiritismo a alma reencarna em vários 

corpos; Para a o tomismo, a alma ressuscita num único e mesmo corpo15.  

As aproximações: 1. Para o espiritismo a ruptura de alma e corpo, por parte 

da alma não é eterna; Para o tomismo, a ruptura de alma e corpo também não 

é eterna; 2. Para o espiritismo e para o tomismo há uma inclinação natural do 

homem para a sua perfeição que é a eternidade16.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Ibidem, p. 23. 
15

 Ibidem, p. 25-26. 
16 Ibidem, p. 23. 
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CONCLUSÃO. 

 

A partir dos estudos realizados neste texto entendemos que na obra, 

Suma teológica de Tomás de Aquino, que tomamos como fonte primária para 

este trabalho, discute a proposta de conciliação entre a filosofia de Aristóteles 

com a doutrina cristã, encontro entre a fé e a razão. Nesta obra, Tomás de 

Aquino considera que a morte pode ser natural com respeito ao corpo, mas não 

com respeito à alma.  

Ao aproximar a fé da razão, entendemos que para compreender a morte 

é preciso mais que somente a fé. A razão sem a fé não consegue explicar o 

milagre da vida sem explicar a ideia antagônica que envolve a vida e 

imortalidade da alma. 

Nas religiões e doutrinas abordadas brevemente no capítulo 2 deste 

estudo, podemos entender as semelhanças que as aproximam quando o tema 

tratado é a existência da alma após a morte. Não seria possível e nem foi o 

nosso objetivo neste texto, tentar explicar a complexidade de ideias que 

envolvem essas questões fundamentais do pensamento humano filosófico. 

Para Tomás, o ser vive independente do corpo físico. A morte apenas 

separa a alma do corpo, ela não é o fim, apenas um pedestal para a vida 

eterna.  Segundo Tomás, as recompensas e punições da vida depois da morte 

não são "apenas" espirituais. Por isso, a ressurreição é uma parte importante 

de sua filosofia sobre a alma. O homem é realizado e completo no corpo físico 

e, portanto, a vida eterna deve contar com almas unidas a seus corpos 

ressuscitados. Além da recompensa espiritual, os homens podem então 

esperar o gozo de bênçãos materiais e físicas. 

O autor defende na questão 76, artigo 6º da Suma Teológica, a premissa 

de que a alma humana é imortal e incorruptível, sendo a alma a própria forma 

do homem e, ao se corromper o corpo, ela permanece. Por meio deste estudo 

entendemos que o corpo se corrompe, enquanto a alma permanece, sendo 

imortal.  
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O homem é um ser frágil que busca entender através da filosofia e das 

religiões, suas origens. Saber quem é? De onde veio e para onde vai? São 

questionamentos que coexistem com a alma e os pensamentos humanos. A 

finitude gera nos homens a necessidade de continuar, de alguma forma, 

existindo. De maneira universal, essas questões rondam a história e o 

imaginário do homem nos mais diversos grupamentos humanos onde os 

processos civilizatórios se deram através dos tempos.  Do Oriente ao Ocidente, 

o homem revela através de suas crenças seu medo e fragilidade diante da 

morte e, acima de tudo, seu desejo em continuar vivendo de alguma forma. 

Espero que com este breve estudo tenha trazido à tona estes 

questionamentos que envolvem o tema da imortalidade da alma e a existência 

de um novo começo após a morte do corpo físico. Abrir caminhos para um 

despertar de interesse para futuros estudos a cerca do tema estudado, sendo 

este universal e comum a todos os homens. 
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