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RESUMO 

 

O tema sobre felicidade tem sido um dos alvos da inquietude dos homens ao longo dos 

séculos. Venho aqui, analisar o conceito de felicidade inspirada na obra De beata vita,- 

A Vida Feliz de Agostinho de Hipona.  

Esse colóquio é uma das primeiras obras de Agostinho após sua conversão, sua 

inspiração para a escrita neste formato veiodos antigos diálogos gregos, dos quais foi 

um grande estudioso. As questões levantadas por ele no decorrer do colóquiovão 

desaguarnas seguintes questões: O que é a felicidade? Do que o homem precisa para ser 

feliz? O que se deve fazer para alcançar a felicidade? O que se desfruta quando esta é 

alcançada? 

O alimento da alma segundo Agostinho é a ciência, e quem não a possui está como 

quejejuando e com fome. Para ele o homem impreterivelmente necessita do 

conhecimento das coisas, sem isto ele não é feliz, ele necessita a todo o momento 

alimentar-se de conhecimento, para assim, poder alcançar a felicidade, visto que para o 

autor, descobrir a verdade é descobrir a plenitude, ou seja, a felicidade. Ora, aquele ao 

qual se vê descobridor da verdade está buscando a própria sabedoria. E aquela pessoa 

que aprocura com afinco, acaba encontrando oque é verdadeiro. A verdade final para 

Agostinhosópode ser alcançada por aquele que se apresenta como sendo Ele a própria 

Verdade. Este é Jesus Cristo. Desta forma, a felicidade não poderia se dar sem o 

conhecimentoverdadeiro daquele que é averdadeira plenitude. Aquele que é o Sumo 

Bem e que nos revela totalmente e impreterivelmentea Verdade. E visto que só 

conseguimos atingir essa verdade através do amor, este amor irá conduzir à verdadeira e 

insuperável felicidade. 

Palavras Chave: felicidade, plenitude, verdade, sabedoria, Agostinho de Hipona. 
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ABSTRACT 

 

 

The theme of happiness has been one of the targets of men's restlessness over the 

centuries. I come here to analyze the concept of happiness inspired by the work de 

DeBeata vita, the happy life of Augustine of Hippo.  

This colloquy is one of the first works of Augustine after his conversion, his inspiration 

for writing in this format came from the ancient greek dialogues, to which he was a 

great scholar. The questions raised by him during the colloquium will clarify the 

following questions: what is happiness? What man needs to be happy? What should be 

done to achieve happiness? What do you enjoy when it is achieved? 

The food of the soul according to Augustine is the science, and he who does not possess 

it is as if fasting and hungry. For him, man necessarily needs the knowledge of things, 

without which he is not happy, he needs at all times to feed himself of knowledge in 

order to be able to attain happiness, since for the author, to discover the truth is to 

discover fullness, that is, happiness. Now the one to whom he sees himself as the 

discoverer of the truth is seeking his own wisdom. And that person who seeks it hard, 

ends up finding what is true. The final truth for Augustine can only be reached by the 

one who presents himself as being the truth itself. This is Jesus Christ. In this way, 

happiness could not take place without the true knowledge of the one who is the true 

fullness. He who is the supreme good and who reveals to us totally and totally the truth. 

And since we can only achieve this truth through love, this love will lead to true and 

unsurpassed happiness.  

Keywords: happiness, completeness, truth, wisdom, Augustine of Hippo. 
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INTRODUÇÃO. 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o conceito de ‘felicidade’ no diálogo 

De beata vita,- A Vida Feliz - de Agostinho de Hipona. 

Nesta obra, em formato de diálogo, a qual, conforme dito anteriormente, foi inspirada 

nos diálogos platônicos, Agostinho se empenha durante sua festa de aniversário natalício em 

adentrarna discussão do tema a respeitoda felicidade, com base no conhecimento da verdade e 

na interioridade da alma. Destarte, segundo ele, a vida feliz só poderia ser alcançada na busca 

incessante de Deus. Somente voltando-se a Deus e não se entregando às luxúrias e às 

tentações da carne, ou seja, não se deixando levar pela tentação eo pecado,a pessoa poderia 

atingir a verdadeira felicidade e a completude do ser. 

Em um primeiro momento, faço uma pequena explanação da vida de Agostinho, desde 

seu nascimento, seus estudos, desafios, incertezas, sua conversão e de como a caminhada de 

sua vida foi cheia de altos e baixos. Seu relacionamento com a fé, muitas vezes, deixou-se 

levar por seitas. Ele mais tarde irá concluir que tais seitas tinham condutas errôneas. Sua luta 

passa a se acertar, passar a ter uma vida mais respeitosa e menos entrega aos desejos da carne. 

Até finalmente chegar ao alcance da tão sonhada verdade. Farei também um pequeno 

apanhado de suas obras, e tendo em vista que são muitas, darei ênfase principalmente às quem 

tem cunho mais filosófico.  

No segundo momento, apresentoo que seria a felicidade, e também a sua etimologia. 

Mostro como era o conceito de felicidade – eudaimonia, para os gregos, faço uma pequena 

explanação de personagens como Sócrates, Platão, Aristóteles e Epicuro, como eles viam essa 

questão da eudaimonia.Mostro comoo autor vê a felicidade e como ela se liga à ética,que é 

totalmente pautada no amor. Para ele a felicidade é como o desejo de ter uma coisa por ela 

mesma, a qual todos os homens procuram, muitas vezes,por uma vida inteira, e a grande 

maioria não encontra. O homem não poderia ser feliz, a menos que descobrisse o mais urgente 

que fosse essepresente, e que não fosse somente o desejo de obter bens materiais, mas que 

fosse, em si mesmo, o seu próprio fim. O bem absoluto, aquele que podemos fruir 

eternamente ou plenamente. Segundo ele, a vida feliz encontra-se lá onde o nosso ser não terá 

a morte, mas encontrará a verdadeira plenitude.  

Quanto à obra De beata vita, - A Vida Feliz , faço um pequeno resumo, parte por parte, 

por ser um pequeno diálogo: 1) Preâmbulo: Dedicatória a Mânlio Teodoro; 2) Colóquio do 
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Primeiro Dia – O problema da felicidade; 3) Colóquio do Segundo Dia – A Posse de Deus 

como Condição para a Felicidade e 4) Colóquio do Terceiro Dia – A Felicidade é Plenitude 

Espiritual.  Mostro como Agostinho em seu diálogo fez uso de metáforas, para assim se fazer 

entender. Tem-se então destacado em sua obra as seguintes representações: o mar que 

representaria o mundo, três tipos de navegantes, os que se deixam levar pela fama,osorgulhos 

e aqueles que não estariam nem na primeira nem na segunda especificação, ou seja, uma 

espécie de ‘em cima do muro’, ou os indecisos. Um rochedo em alto mar, que é identificado 

por ele como sendoo orgulho,um porto que é a Filosofia e, por fim, a tão esperada terra firme, 

que é o que todos buscam e querem alcançar, afelicidade.   

Por fim, mostrarei que o resultado deste itinerário é que não possuindo a Deus, só existe 

miséria para o homem. A verdadeira felicidade é possuir a Deus em comunhão com a 

Trindade. Isto mostra que a felicidade não está no mundo e nem nos bens materiais, mas em 

Deus como um ser eterno e imutável. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. A VIDA DE AGOSTINHO. 

 

Antes de adentrar no conceito de felicidade no diálogo De beata vita,- A Vida Feliz de 

Agostinho de Hipona, vou apresentar alguns dados de sua biografia, para que se possa 

identificar quais foram as influências que ele sofreu durante sua vida, e como elas o 

influenciaramno desenvolvimento de suas obras.  

Aurélio Agostinho, em latim AureliusAugustinus, conhecido como Agostinho de 

Hipona ou Santo Agostinho, nasceu no dia 13 de novembro de 354, em uma província 

africana chamada Tagaste. Situada no planalto da Numídia, no vale de Bágrada.  

Sua família era de classe média, apesar de serem de origem africana, sua língua e 

cultura eram romanas. Seu pai, Patrício, tinha um cargo público, era um cobrador de 

impostos. Vivia especialmente dos vinhedos que possuía nos arredores da cidade.Já sua mãe, 

Mônica, era uma mulher que havia sido criada numa disciplina muito rígida, teve uma criação 

cristã. Seus pais tiveram três filhos: Agostinho, Navígio e uma filha da qual não se sabe o 

nome. 

Mônica, sua mãe, transmite em sua infância todos os preceitos de fé, era uma católica 

fervorosa, uma mulher de profunda oração e caridade. Sua grande tristeza, foi nãoter batizado 

seu filho Agostinhoquando criança, seu pai por ser pagão não permitiu seu batismo. Vigini 

(2012, p.23)afirma que: “[...] Aquele Batismo que faltou, em outras palavras, não é somente 

considerado por Agostinho uma ocasião perdida, mas é vivido até como o início das suas 

concessões e do seu caminho do mal”. 

Agostinho inicia seus estudos na infância na própria cidade, para ele a disciplina era 

injusta, opressora e mal finalizada, que somente reprimia. Sua infância transcorre dessa 

forma, numa escola que somente tinha por objetivo, ensinar a ler, escrever e fazer contas. 

Após a conclusão do ciclo elementar, é enviado a Madauro, para prosseguir com seus estudos, 

uma cidade situada a 25 km de Tagaste. 

Nos quatro anos em que permanece em Madauro (365-369), permitiram que ele 

aprofundasse seuaprendizado no latim e, desta forma, começar a descobrir os escritores da 

cultura latina:  
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“Ao conhecimento do latim está depois intimamente ligada a leitura, a 
aprendizagem de memória, a análise textual e crítica, o comentário dos 
clássicos, de modo todo especial Virgílio e Cícero, os dois grandes pilares da 
cultura literária latina”. (Vigini, 2012, p.26). 

 
 
Em Madauro também, com muita dificuldade, dá inicio ao aprendizado do grego. Aos 

dezesseis anos volta para sua cidade natal, onde permanece durante um período até que o pai 

tivesse condições financeiras de enviá-lo para completar seus estudos em Cartago. Nesse ano, 

Agostinho se deixa levar pelos prazeres da vida, deixando de lado todas as regras morais que 

havia aprendido até então e se entrega totalmente as bebidas e ao sexo.  

Nem a figura do pai, muito menos a da mãe conseguiram brecar os impulsos de 

Agostinho, que até cogitou casar-se para conter seus impulsos, o que foi desestimulado por 

seus pais, que colocaram todas as suas esperanças na continuidade de seus estudos. 

No ano de 371, Romaniano, um amigo bastante abastado de sua cidade natal, 

disponibilizou os recursos para que ele pudesse levar adiante os seus estudos nas renomadas 

escolas de Cartago. Abriu-se um novo mundo para Agostinho, a partir daí sua vida teve uma 

grande guinada. Agostinho se vê tomado por um verdadeiro fascínio, que o deixou mais 

confuso e perturbado, que acabou levando-o a acentuar mais ainda seu fascínio pelas 

novidades e as coisas proibidas, levando-o “as chamas crepitantes dos amores impuros”1 e dos 

espetáculos excitantes2. 

Neste mesmo ano, seu pai Patrício, converte-se ao cristianismo, pedindo para ser 

batizado. Contudo, já aos 60 anos, adquiri uma grave doença e, logo depois, morre.  

Agostinho rejubila-se com o acontecido, pois a conversão do pai representaria para ele um 

freio à sua libertinagem. Tentando frear aos seus impulsos, tenta um relacionamento 

estável,sentimental e físico com uma mulher de nome Melânia, esse tipo de relacionamentojá 

era aceito pela sociedade daquela época, Vigini (2012, p.29) “[...] (concubinatos): condição 

julgada naqueles tempos um compromisso aceitável e honroso, mesmo sem perspectiva de 

casamento legal”. Desse relacionamento, em 372,  nasce o filho de Agostinho, que recebe o 

nome de Adeodato. Todos esses fatos, levam Agostinho afastar-se da vida que levava antes, 

fazendo-o mais dedicado a família e aos estudos. 

Dedica-se ao estudo da eloquência, que era o caminho certo para uma carreira brilhante: 

 

                                                            
1Conf.III, 1.1. 
2Conf.III, 1.2. 
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Ela se tornara essencialmente uma eloquência solene e mundana, utilizada 
nos discursos oficiais, nas comemorações, nos panegíricos, nas declamações 
publicas dos concursos literários. Tinha, portanto, um caráter de 
circunstancia, muito enfático e respeitado, codificado em esquemas e 
procedimentos estereotipados dentro dos quais também os clássicos 
indicados como modelos – Cícero em primeiro lugar – perdiam grande parte 
de sua originalidade e da sua riqueza. Tudo se resolvia, no plano técnico, 
num jogo de virtuosismos e elegâncias e no plano dos conteúdos, numa 
sequencia de elogios pomposos e vazios, tons cerimoniosos, alusões doutas e 
pedantes. (Vigini, 2012, p.30-31). 

 
 

Dando continuidade aos seus estudos, tem contato com a obra de Cícero,Hortêncio, 

desta obra restou apenas uma centena de fragmentos, e Agostinho faz a seguinte narrativa: 

 

[...]chegou-me às mãos o livro do tal Cícero, cuja linguagem – mas não o 
coração – é quase unanimemente admirada. O livro é uma exortação à 
filosofia e chama-se Hortêncio. Devo dizer que ele mudou meus sentimentos 
e o modo de me dirigir a ti; ele transformou as minhas aspirações e desejos. 
Repentinamente pareceram-me desprezíveis todas as vãs esperanças. Eu 
passei a aspirar com todas as forças a imortalidade que vem da sabedoria. 
Começava a levantar-me para voltar a ti... como eu ardia, ó Deus, em desejos 
de voar para ti, abandonando as coisas terrenas... Em ti reside a sabedoria”, 
(Agostinho, 2011, p.66-67). 
 

Agostinho passa a dedicar-se exclusivamente ao estudo de Hortêncio, onde faz com que 

ele aprofunde nas questões éticas e religiosas. Ele conseguiu enxergar muito além do que o 

texto realmente indicava: 

 

Agostinho lê em Hortêncio mais do que ele indica e, em todo o caso, vê 
além do texto: que adapta, avalia e amplia para as próprias condições 
espirituais daqueles momentos. Ele agarra a espiral de luz que entreve e, no 
ardor do seu coração em busca de um ideal de vida que o alimente e o 
aqueça na liberdade do espirito – como será justamente a filosofia, amor da 
sabedoria - o transforma em uma grande luz. (Vigini, 2012, p.32). 
 

Agostinho procura então a sabedoria, nas Sagradas Escrituras, e acaba deixando-se 

seduzir pela doutrina dos Maníqueus, que tinha como fundamento o dualismo radical dos dois 

“Princípios” antagônicos que estão no início do reino da Luz (Bem) e do reino das Trevas 

(Mal). Ele se mantém ligado ao maniqueísmo que mais tarde será definido por ele como “uma 

abominável e sacrílega heresia”3. Neste período, ele deixa-se levar pelo livre exercício do 

pensamento e ao aprofundamento filosófico pessoal. Se vê totalmente livre dos 

condicionamentos e superstições de sua religião de infância. 

                                                            
3Faust. 2.4. 
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Após terminar seus estudos, ele retorna deCartago a Tagaste, novamente ajudado por 

seu amigo Romaniano, que lhe oferece a possibilidade de abrir ali uma escola de gramática e 

retórica. Acaba se hospedando com sua companheira e filho, em casa do amigo, pois sua mãe 

o rejeita, preferia se separar do filho a ser conivente com o que ela considerava uma traição. 

Somente algum tempo depois, ela obtém uma predição em sonho4e também é consolada por 

um bispo5 que lhe diz que suas lágrimas não se perderiam. 

Com o passar do tempo e com a perda de um amigo muito querido, Agostinho se vê em 

uma profunda tristeza e, resolve sair de Tagaste para retornar a Cartago, dedicando-se ao 

ensino e as leituras:  

...as numerosas leituras às quais se dedica com paixão para aprofundar o 
estudo das  sete “artes liberais” (gramática, dialética, retorica, aritmética, 
geometria, musica, astronomia), que na tradição helenista eram consideradas 
propedêuticas ao estudo da filosofia. Lê antes de tudo, os nove tratados 
Sobre disciplinas de Varrão; as obras filosóficas como Cícero, Sêneca, 
Celso; As noites áticas de Gélio, talvez a Introdução à aritmética do filósofo 
neopitagórico Nicômaso de Gerasa e muitos outros livros que consegue 
adquirir. (Vigini, 2012, p.51). 
 

Agostinho começando a se questionar sobrea seita maniqueísta e também cansado do 

ambiente escolar, decide deixar Cartago e parte para Roma, partindo sem nem mesmo avisar 

seu amigo que sempre o havia ajudado. Logo após sua chegada a Roma, ele é tomado por uma 

grave doença que quase o leva a morte. Tem-se ali, o desencanto definitivo dele pelo 

maniqueísmo:  

Finalmente, em contato estreito com os “eleitos” maniqueus, Agostinho tem 
modos de constatar a hipocrisia do seu comportamento, a continua 
transgressão à austeridade das regras prescritas e, definitivamente, a 
inaplicabilidade prática do seu programa de vida. (Vigini, 2012, p.54). 
 

Essa desilusão com o maniqueísmo leva-o a uma grande solidão e tortura psicológica, 

vive uma vida superficial, por fora tudo vai bem, mas por dentro sente-se traído pelas falsas 

promessas dos maniqueus: 

Que o atraíram por tanto tempo nas redes diabólicas das suas promessas, tão 
sedutoras quanto falsas e enganadoras. Haviam-lhe garantido poder-lhe 
mostrar infalivelmente a verdade através da razão. Vigini (2012, p.54). 
 

Desiludido totalmente do maniqueísmo, Agostinho parte para Milão em 384. Lá havia 

também, novas oportunidades de emprego, e um destes era o de reitor, que para ele seria 

também um trampolim para os demais cargos do Estado, havia uma vaga justamente para a 

                                                            
4Conf.III, 11.19. 
5Conf.III, 12.21. 
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cátedra de retórica6. Indicado pelos maniqueus a Símaco7, que antes de lhe dar a vaga, pede 

que ele se oponha ao bispo Ambrósio, seu grande adversário que tinha uma grande 

eloquência.  Este acolhe Agostinho, “com uma caridade digna de um bispo”, se alegra com a 

sua vinda8. 

Agostinho passa a escutá-lo, no entanto, o bispo não tem tempo para esclarecer-lhes 

suas intermináveis dúvidas: 

 

Este, talvez – com a atitude prolongada de silêncio e reserva -, queria fazer 
entender a Agostinho que não lhe serviam tanto disputas filosóficas e 
religiosas, mas mais um encontro com a palavra viva do senhor. E de fato a 
pregação de Ambrósio exercera sobre ele uma influência determinante. 
Vigini (2012, p.61). 
 

Logo em seguida, Agostinho conheceo neoplatonismo, corrente que parecia influenciar 

a fé cristã. O neoplatonismo foi o que tornou possível a conversão de Agostinho a fé cristã, 

pois nos meios cultos cristãos o neoplatonismo era visto como a filosofia por excelência. 

Capaz de dar à verdade revelada a fundamentação racional que lhe faltava: 

 

Ele é, de fato, introduzido num círculo onde estão muito em voga a leitura e 
discussão dos filósofos neoplatônicos e, em primeiro lugar, Plotino, o seu 
principal representante. Não se deve estranhar este abraço entre filosofia 
cristã e filosofia paga, porque naquele tempo, em Milão mais que em Roma, 
o confronto com o pensamento plotiniano era ocasião constante de sínteses e 
elaborações que, mesmo assimilando conceitos e intuições da filosofia 
neoplatônica no plano metafisico e espiritual, colocavam em evidencia a 
inconfundível originalidade da mensagem cristã. Vigini (2012, p.68). 
 

Ficou muito impressionado com o que lera, segundo Boehner/Gilson (2012): A leitura 

desses escritos impressionou-o profundamente. “Experimentou até uma espécie de 

experiência mística, na qual nos deixou uma descrição sem paralelo na literatura universal”. 

Mas, o que mais chamou a atenção de Agostinho, foi uma metafisica do espirito altamente 

desenvolvida: 

1- Em primeiro lugar, recebeu a noção de uma luz incorporal, invisível e 
puramente espiritual. 

2- Em segundo lugar, Agostinho deve aos platônicos a doutrina da 
diversidade radical entre o ser absoluto – o único verdadeiramente 
digno do nome de ser – e o ser meramente participado. 

3- Em terceiro lugar, Agostinho deve aos platônicos a persuasão de que 
todas as coisas que existem são boas. 

                                                            
6Conf.V, 13.23. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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4- Donde se segue que o mal não é senão a privação de um bem, e que o 
mal como tal não existe. 

5- Por todas essas razoes, o mal não pode originar-se de Deus. 
Boehner/Gilson (2012, p. 146-147). 

 
 

Desta forma, a filosofia neoplatônica leva Agostinho a enxergar com mais clareza o 

caminho da essência e da verdade do Cristo. Cai, então, em suas mãos a Epístola de São Paulo 

aos Romanos, não foi fruto de procedimento intelectual, mas ato de intuição e de fé,  Rom  

13,13-14: “Como de dia, andemos decentemente; não em orgias e bebedeiras, nem em 

devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes.  Mas  vestidos  do Senhor  Jesus Cristo e  

não procureis satisfazer os  desejos  da carne”. 

Agostinho vê-se então obrigado a conciliar as duas ordens de coisas, segundo 

Santos/Pina (2000, p. 13): “[...] tinha que resolver as relações entre razão e fé, entre o que se 

sabe pela convicção interior e o que se demonstra racionalmente, entre verdade revelada e a 

verdade lógica, entre religiosidade cristã e a filosofia pagã”. Desde sua conversão, ele se 

propôs a tingir a fé pelas Escrituras, colocando desta forma, a fé como a via de aceso à 

verdade eterna. Mas sustentou que a fé precedia por certo trabalho da razão.  

 

Ainda que as verdades da fé não sejam demonstráveis, isto é, passiveis de 
prova, é possível demonstrar o acerto de se crer nelas, e essa tarefa cabe a 
razão. A razão relaciona-se, portanto, duplamente com a fé: precede-se e é 
sua consequência. É necessário compreender para crer e crer para 
compreender. Santos/Pina (2000, p.13). 

 

No início de 387, Agostinho, Adeodato e Alípio se preparam para receber o batismo, 

que recebem das mãosdo bispo Ambrósio no batistério de San Giovanni alle Fonti. Neste 

mesmo ano, sua mãe Mônica morre: 

 

Morre no final do verão de 387, totalmente entregue à vontade de Deus. 
Morre, ou talvez fosse melhor dizer, abraça a morte. As suas esperanças e a 
sua missão na terra se cumpriram com o retorno do filho à fé, por isso, a 
morte que a espera não mete medo e, ardente como esta pelo desejo de 
encontrar o Senhor, não se preocupa sequer com morrer em terra estrangeira: 
justamente ela que se preocupara tanto com a própria sepultura e já havia 
preparado um lugar ao lado do marido. Não pede nada para si, senão ser 
lembrada diante do altar. Vigini (2012, p.92). 
 
 

Em 388 leva outro baque, morre Adeodato, seu filho com a idade de 16 anos, vítima de 

uma grave moléstia que em pouco tempo o matou. Agostinho fica profundamente triste e 
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pesaroso, não só por sua ausência, mas porque seu filho vinha demonstrando um forte talento 

para a oratória, além de professar com muita convicção a doutrina cristã.  

Em 391 retorna para a África, especificamente para a cidade de Hipona, onde iria 

encontrar um amigo que estaria inclinado a dedicar-se a Deus. O então bispo Valério 

necessitava de um sacerdote que o ajudasse, após várias assembleias, o povo aclama para que 

Agostinho assuma o cargo de sacerdote, desta forma, é ordenado ao ministério sacerdotal na 

Basílica da Paz em Hipona.  

Com autorização do bispo, funda um mosteiro para leigos, em um terreno ao lado da 

igreja.No inicio, o mosteiro da diocese era composto por amigos de Agostinho, um deles era 

Alípio, que mais tarde se tornaria bispo. Aos poucos, o mosteiro foi crescendo com a chegada 

de outras pessoas, como Possídio, que mais tarde também  se tornaria bispo, ele virá a ser a 

primeira pessoa a escrever uma biografia de Agostinho. 

 Entre 391 a 395, vive como monge e sacerdote. Como sacerdote, combate com muita 

determinação a doutrina dos maniqueus, que havia criado uma divisão na Igreja Católica da 

África. Em 395 é nomeado bispo, para auxiliar Valério que já estava com a idade avançada. 

Em 397, após a morte de Valério, é nomeado bispo de Hipona. 

Como bispo, ele sempre estava em relação com a Igreja de Roma, mas também com as 

demais Igrejas da África, era constantemente consultado. Percorria toda sua diocese montado 

em um jumento ou em uma mula. Permaneceu como bispo de Hipona  por trinta e três anos. 

Foi acolhido por um febre infecciosa, e teve de ficar de cama: 

 

O bispo Possídio, que narra esse osfatos de que foi testemunha, assim 
escreveu acerca dos últimos dias de Agostinho; “...ele mandou fazer algumas 
cópias dos Salmos penitenciais de Davi, que são poucos; e, de seu leito de 
enfermo, ele ficava olhando essas cópias coladas na parede, e os ia lendo e 
vertendo lágrimas copiosas e contínuas. Para evitar qualquer distração, 
pediu-nos, dez dias antes de sua morte, que não deixássemos ninguém entrar 
no seu quarto, a menos que se tratasse da visita do médico ou da comida a 
lhe ser dada. Passava o tempo todo entregue a oração. Até a chegada da 
doença derradeira, nunca deixou de pregar a Palavra de Deus na Igreja com 
ardor e coragem sem limites, e com uma lucidez e um juízo cheios de vigor e 
de retidão. Chegara a velhice feliz conservando o pleno uso de seus 
membros, a mesma audição sensível e a vista perfeita. Segundo as Palavras 
da Escritura, adormeceu junto com seus pais, sob os nossos olhos, pois 
estávamos reunidos em torno dele alternando as nossas orações com as 
suas”. (Sesé, p.131). 
 

Morre em 28 de agosto 430 aos 76 anos, (Sesé, p.131): “Segundo Possídio, “ele não fez 

testamento, porque era tão pobre que não tinha o que legar.” Após sua morte, Possídio teve a 
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ideia de catalogar todos os seus escritos, que eram muitos, chegou a duvidar que conseguisse 

lê-los”. 

O seu estilo, cuja luz deslumbra, é constantemente rigoroso, arrebatador e 
vivo. Andre Mandouze qualificou-o de “virtuose de pena”. Outro eminente 
especialista dos estudos agostinianos, Henri-Irénée Marrou, que via em 
Agostinho um “mestre da escrita”, escreveu o seguinte: “para destacar a rara 
diversidade de seu estilo, seria preciso mostrar ao mesmo tempo como 
Agostinho sempre foi o retor que dominava todos os procedimentos da arte, 
e como o uso que fez da retórica – longe de ser uma fraqueza ou marcade 
insinceridade, que os modernos lhe atribuem com muita facilidade - serve ao 
contrario, à expressão de um pensamento profundamente original”. (Sesé, 
2014,  p.137- 138). 

 

Os seus restos e a sua biblioteca – milagrosamente salvos dos vândalos 
durante evacuação e oincêndio de Hipona – são transportados para Cagliari, 
provavelmente por obra do bispo Fulgêncio de Ruspe (468-533), no tempo 
de seu primeiro (508/9-516/17) ou do seu segundo (518/519) exílio na 
Sardenha, junto com outros bispos africanos. Mais tarde, entre 720 e 725, o 
piedoso rei Iongobardo Liutprando consegue resgatar “a preço elevado” dos 
sarracenos os restos mortais de Agostinho e transferi-los de Cagliari para 
Pávia, onde ainda hoje repousam na basílica de San Pietro in Ciel d’Oro, sob 
a mesa do altar, diante daquela arca de mármore que é talvez o monumento 
mais bem erigido para a gloria de Agostinho. Vigini (2012, p.92). 

 

1.2. OBRAS. 

 

Pela sutileza na maneira de escrever, por ter-se aprofundado com empenho em diversos 

assuntos, é considerado um escritor universal. Agostinho deixou uma obra literária 

gigantesca: foram 113 tratados que contam com 232 livros. Escreveu ainda 224 cartas e 

pronunciou mais de quinhentos sermões. Sua obra mais profunda foi De Trinitate, em que 

apresenta o mistério de Deus de maneira a oferecer uma visão do mesmo, ao entendimento da 

humanidade.Essas são as principais obras de Agostinho sob o ângulo filosófico: 

 

1-Confessiones, em 13 livros, redigidos em 399. A primeira parte descreve a 
vida de Agostinho ate pouco antes de sua conversão; a segunda parte (livro 
10) analisa o seu estado de almaao tempo da redação; a terceira parte (livros 
11-13) contem um hino de louvor a Deus entremeado de reflexões profundas 
sobre a criação, inspiradas no primeiro capitulo do Gênesis.  
2-Retractiones, em dois livros. Data da redação: entre 426 e 427. Contem 
uma revisão critica de suas obras, bem como uma série de correções e 
indicações valiosas sobre a composição de diversos escritos. É o mais belo 
monumento à sua grandeza de alma. Agostinho enumera 92 obras, num total 
de 232 livros.  
3-Contra Academicos, em três livros. Escritos em 386, contêm uma 
refutação exaustiva do ceticismo. No primeiro livro, o autor examina o 
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conceito de sabedoria; no segundo, explica a doutrina dos acadêmicos, e no 
terceiro, oferece uma refutação da mesma.  
4-De Beata vita, o diálogo reproduzido neste opúsculo teve lugar no 
aniversario natalício de Agostinho (13 de novembro), enquanto trabalhava 
no Contra Academicos. Principia com uma descrição magistral de três 
classes de homem que, ao cabo da perigosa viagem pelo mar da vida, se 
veem ameaçados pelo escolho da soberba, no momento preciso em que a 
embarcação chega ao porto ansiosamente suspirado. Agostinho mostra, a 
seguir, que a verdadeira felicidade não se encontra senão na verdade divina e 
na união com Deus.  
5-De ordine, em dois livros. Também  esta obra deve sua origem a um 
diálogo realizado na época em que Agostinho ainda trabalhava no Contra 
Academicos (386). Digna de menção é a participação de Mônica neste 
diálogo. Trata do problema da origem do mal e do caráter universal da 
Providencia Divina.  
6-Soliloquia, espéciede monólogo, em dois livros. Foi escrito em 386. Após 
uma fervorosa prece inicial, Agostinho aborda o problema do conhecimento, 
das qualidades do sábio e da verdade, que, sendo imortal, reclama um 
substrato tambémimortal, a alma.  
7-De immortalitate animae, obra redigida em Milão para seu uso pessoal. É 
uma continuação dos Solilóquios. Foi publicada a revelia do autor. 
Agostinho frisa o caráter inacabado do livro, que em parte se lhe afigurava 
incompreensível a ele mesmo.  
8- De quantitate animae. Escrito em Roma no ano de 388. Discorre sobre a 
origem, a natureza e a imaterialidade da alma e sua relação ao corpo. O tema 
principal, porem, é a imaterialidade. 
9- De Musica, em seis livros. Escrito na África, antes de 391. Agostinho 
planejara este escrito como parte de uma obra muito mais extensa, os 
Disciplinarium libri, uma espécie de enciclopédia das artes liberais. No 
mesmo intuito Agostinho redigira, ainda em Milão, o De gramatica (387), 
extraviado desde 426; apenas alguns fragmentos chegaram ate nós. Os seis 
livros sobre a música são uma introdução à técnica do ritmo e do verso. No 
sexto livro o autor descreve o modo como o ritmo e o numero nos conduzem 
ao Eterno. 
10- De Magistro, composto em 389. É um diálogo com Adeodato (que 
contava então 16 anos de idade) sobre a função da linguagem e sobre Cristo, 
o verdadeiro Mestre. 
11- De vera religione, escrito em 389 e 390. Visa provar, contra os 
maniqueus, que o cristianismo é a única religião verdadeira. É, a nosso ver, a 
melhor introdução à filosofia de Agostinho.  
12- De libero arbitrio, em três livros. Iniciado em 388, em Roma, só foi 
concluído na África, em 395. Versa sobre a origem do mal, a liberdade e a 
razão porque Deus nos dotou de uma vontade livre, embora previsse o abuso 
que dela faríamos. 
13- De Trinitate, em 15 livros. Redigido de 399 a 419. É sua obra mestra em 
matéria dogmática. Os primeiros sete livros explanam a doutrina da Trindade 
com base na Sagrada Escritura, solucionando, ao mesmo tempo, as 
dificuldades decorrentes da revelação e da razão. Os oito livros restantes 
procuram penetrar mais a fundo no mistério, à mercê de analogias e imagens 
emprestadas, sobretudo, da psicologia. A obra é uma fonte preciosa para a 
psicologia agostiniana.  
14- De civitate Dei, em 22 livros. Data de redação: 413-426. O ensejo 
externo para a composição desta obra foi tomada em Roma por Alarico, em 
410. Os dez primeiro livros contem uma grandiosa apologia do cristianismo 
contra as acusações dos gentios, que culpavam os cristãos pela ruina de 
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Roma e do império. A parte restante espraia-se num amplo tratado de 
teologia da história.   
 
Ao lado destas, há muitas outras obras importantes para a filosofia de 
Agostinho, em particular os escritos contra os maniqueus e os comentários 
escriturísticos, entre os quais se destacam as três exposições do Gênesis. A 
segunda destas intitula-se “De Genesi ad litteram imperfectus liber”, 
embora trate apenas dos três primeiros capítulos do Gênesis, em 12 livros. 
De igual importância são as respostas a uma série de questões, coligidas no 
“De diversis quaestionibus octoginta tribos”. Boehner/Gilson (2012,p.140-
141). 
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CAPÍTULO 2 

 
2.1. O QUE É A FELICIDADE. 

 

A felicidade é um assunto que sempre acompanhou a humanidade em todas as épocas. 

Mas, afinal de contas, o que é a felicidade?   

O termo felicidade pode ser associado a muitos conceitos e noções, tornando o objetivo 

de especificá-lo de forma consistente e abrangente, uma tarefa muito trabalhosa de ser levada 

a cabo. É um tema que surge em vários lugares e setores do conhecimento e, por isso, as 

pessoas tendem a banalizá-lo. Somente quando procuramos executar uma análise mais 

profunda, filosófica e histórica sobre o que seria de fato o conceito de felicidade é que vemos 

quão o tema é importante. 

A verdade é que todos os homens querem ser felizes, por esse motivo essa temática se 

faz altamente profunda e complexa. Seu significado vai variar conforme os períodos 

históricos, e aí é que se percebe a mudança e as  condições que se tem para alcançá-la. Ela é 

um estado de ânimo que acaba se traduzindo em um sentimento de satisfação, fazendo com 

que a pessoa se sinta contente e de bem com a vida. 

Como podemos medir o quão uma pessoa é feliz? Não existe nenhum índice ou gráfico 

que tenha que se alcançar para uma pessoa se considerar feliz. As pessoas que se sentem 

realizadas e plenas, tendem a ser mais estáveis, uma vez que chegam a ter um certo equilíbrio 

entre as cargas emocionais e racionais. Há quem ache que a felicidade está relacionada com 

bens materiais e dinheiro, daí existirem ditos populares, tais como: “O dinheiro não trás 

felicidade, mas ajuda”, na medida em que o dinheiro é o meio necessário para a satisfação das 

necessidades materiais humanas; uma vez satisfeitas essas necessidades, o individuo tende a ir 

à procura de produtos que irão lhe proporcionar cada vez mais este estado de felicidade. 

A felicidade neste contexto torna-se como se fosse um dever, onde diversos objetos são 

tomados como possibilidade para alcançá-la, perpetuando um ideal ilusório de completude 

numa felicidade mascarada, ou seja, ilusória, forjada em uma ideia de pronta e infinita, dando 

novos significados para valores como amor, fé e amizade. 
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2.2. SIGNIFICADO E ETIMOLOGIA DA PALAVRA FELICIDADE. 

 

Latim: Felicitas, beatituto.  

A - 1 Estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito; alegria, 
contentamento, fortúnio, júbilo: “[…] estou apodrecendo lentamente, 
cheirando mal como as pessoas banais ou não cheiram quando morrem, à 
espera de uma felicidade que não chega nunca” (CFA). 

2 Acontecimento ou situação feliz ou alegre; sorte, sucesso, ventura: Atrasei-
me para viajar, mas, por felicidade, cheguei a tempo de pegar o avião. “O 
falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana 
dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas […]; o anjinho exposto espelha, 
no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para os céus, para 
a felicidade eterna” (SER). Melhoramentos (2017). 

B - Em Latim, a palavra felix (genitivo felicis) queria dizer – originalmente – 
“fértil”, “frutuoso” (“que dá frutos”), “fecundo”. Veja-se a propósito, nos 
mapas antigos, a “Felix Arabia”, nome das terras habitáveis do Oriente 
Médio, em oposição às terras de deserto lá existentes. Mais tarde, por 
extensão metafórica de sentido, já que o que é fértil é também propício, 
favorável, felix tornou-se sinônimo de “afortunado”, “alegre”, “satisfeito”. A 
raiz de felix é indo-européia: *dhe(i) “amamentar” – que deu também, em 
Latim, as palavras filius, “filho”, fecundus, “fecundo” (sinônimo de fértil) e 
femina, “fêmea” (aquela que amamenta). [LATIM FELICITAS "felicidade" 
LATIM (g)nobilis, "que se deve conhecer" ,"conhecido", "famoso" nobre.].  

A partir do latim felicitas, que teria se originado a partir do termo felix, que 
significa “feliz”, que por sua vez surgiu do grego phyo, que quer dizer 
“produzir”.Felicitas seria a raiz etimológica da palavra “felicidade”, que é 
considerada um sinônimo de “alegria” na língua portuguesa. 

A palavra phyo também tinha a conotação de “fecundo” ou “algo que é 
produtivo”, o que acabou por ser relacionado com o comportamento típico 
de um indivíduo quando está alegre. 

Acredita-se que até o século VI o termo alacris seria uma versão feminina 
para a palavra alacer (alegre). 

No entanto, com o passar dos anos o termo alacer estabeleceu-se como 
único para ambos os sexos, masculino ou feminino.Dicionário Etimológico 
(2008-2017). 

Grego: Eudaimonia. 

Formado por daímon / espírito, e eu / bem,significa estado de 
contentamento estável no qual se encontra o espirito. Gorby (2007, p.60). 
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2.3. A FELICIDADE NA GRÉCIA ANTIGA. 

 

A ideia de felicidade teve grande importância na origem da filosofia. Ela fez parte das 

primeiras reflexões filosóficas sobre ética, que foram elaboradas na Grécia antiga.  

Dentre os filósofos que se ocupavam em refletir sobre o mundo sensível, a existência e 

as atitudes humanas, houve aqueles que se propuseram a refletir sobre a felicidade, e somente 

a partir de Sócrates, é que a busca da felicidade tornou-se algo que, segundo ele, poderia ser 

atingido vivendo como os deuses, evitando os vícios e assimilando virtudes. Sócrates e os 

filósofos que lhe sucederam transformaram a felicidade em um objeto de uma busca racional 

que poderia ser alcançado pelo cultivo das virtudes que podem levar a ela.  

Em grego, felicidade se diz “eudaimonia”9, palavra que é composta do prefixo “eu”, que 

significa “bom”, e de “daimon”, “demônio”, que, para os gregos, é uma espécie de semideus 

ou de gênio, que acompanhava os seres humanos. Ser feliz era dispor de um “bom demônio”, 

o que estava relacionado à sorte de cada um. Quem tivesse um “mau demônio” era fatalmente 

infeliz. Eles tendiam a considerar os maus demônios mais frequentes do que os bons e 

apresentavam uma visão pessimista da existência humana. Não é por acaso que os gregos 

inventaram a tragédia.  

Sócrates postulava que a felicidade não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e 

necessidades do corpo, pois, para ele, o homem não era só o corpo, mas, principalmente, a 

alma. Assim, a felicidade era o bem da alma que só podia ser atingido por meio de uma 

conduta virtuosa e justa. Sendo que para Sócrates, sofrer uma injustiça era melhor do que 

praticá-la e, por isso, certo de estar sendo justo, não se intimidou nem diante da 

condenação á morte por um tribunal ateniense. Cercado pelos discípulos bebeu a taça de 

veneno que lhe foi imposta e parecia feliz a todos os que assistiram em seus últimos 

momentos 

Sócrates acreditava que uma pessoa virtuosa é feliz, entendido no sentido de que não 

sofreria com os males da vida nem com a morte: 

 

A felicidade é o objetivo da sabedoria. O sábio é então eudaímon / feliz. A 
primeira filosofia está voltada para o mundo, para o objeto; seu objetivo é 
saber. Assim começa a Metafisica de Aristóteles: “Todos os homens, por 
natureza, desejam saber (eidénai).” Os pitagóricos, sob influência da religião 
órfica, somam ao saber a felicidade pessoal, depois, Sócrates condena a 

                                                            
9 Antiseri;Reale, 91 
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curiosidade objetiva para substitui-la pela preocupação com a interioridade 
(Xenofonte, Memorabilia , I,I. 11-16; Platão, Apologia a Sócrates, 20c-23c). 
Os dois autores que estabelecem os grandes sistemas da filosofia, Platão e 
Aristóteles, são herdeiros das duas correntes e tem em mira a metafisica e a 
moral, juntas. Mas, depois deles, os filósofos passam a considerar que a 
filosofia especulativa é um simples coadjuvante da sabedoria, cujo objetivo é 
a descoberta da felicidade. Gorby (2007, P.60). 

 […] porque os outros podem danificar-lhe os haveres ou o corpo, mas não 
arruinar-lhe a harmonia interior e a ordem da alma. Nem na morte, porque, 
se existe um além, o virtuoso será premiado; se não existe, ele já viveu bem 
no aquém, ao passo que o além é como um ser no nada. Antiseri;Reale 
(1990, p.91). 

 

Platão acreditava que para um indivíduo alcançar a felicidade ele teria que dispor de 

cinco requisitos:  

A felicidade depende de cinco requisitos; um deles é a sabedoria nas 
deliberações; outro é a plenitude dos sentidos e a saúde física; o terceiro é o 
sucesso nas iniciativas; o quarto é a boa reputação entre os homens; o quinto 
é a abundância de riquezas e de outros recursos que facilitam a vida. A 
sabedoria nas deliberações deriva da educação e de uma vasta experiência; a 
plenitude dos sentidos depende das partes do corpo, de tal forma que se 
vemos com os olhos, ouvimos com os ouvidos e percebemos o que deve ser 
percebido com o nariz e com a boca, essa condição é a plenitude dos 
sentidos; o sucesso consiste na realização correta dos objetivos que todo o 
homem excelente deve ter em vista; um homem tem boa reputação quando 
ouve falarem bem de si. A abundância de recursos existe quando é possível 
enfrentar as necessidades da vida de maneira a poder beneficiar os amigos, e 
fazer face aos encargos públicos com magnificência. Quem possui todos 
esses requisitos é perfeitamente feliz. Então, fazem parte da felicidade a 
sabedoria nas deliberações, a plenitude dos sentidos e a saúde física, o 
sucesso, a glória, e a abundância de recursos. Laêrtios (1988, p.107). 

 

Na Republica10, Platão vai exprimir uma outra opinião sobre a felicidade, está, 

relacionada ao Estado, que este não teria a função de ser o garantidor de alguns cidadãos 

privilegiados, mas sim, de tornar a vida de todos os cidadãos mais felizes e é somente no livro 

IX que ele irá associar virtude à felicidade. E no Banquete dirá que a virtude é de essência 

sobrenatural, e que os próprios deuses são felizes11. 

Para Aristóteles, a felicidade não está ligada aos prazeres ou as riquezas, mas à 

atividade prática da razão. Em sua opinião, a capacidade de pensar é o que há de melhor 

no ser humano, uma vez que a razão é nosso melhor guia e dirigente natural. Se o que 

                                                            
10 Republica, IV, 420b. 
11 Banquete, 195a. 
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caracteriza o homem é o pensar, então esta e sua maior virtude e, portanto, reside nela à 

felicidade humana. 

Por sua própria natureza os homens buscam o bem e a felicidade, mas esta busca 

só pode ser alcançada pela virtude. A virtude é entendida como Aretê12– excelência. É 

somente através do nosso caráter que atingimos a excelência. A boa conduta, a força do 

espírito, a força da vontade guiada pela razão nos leva a excelência. Dessa forma, a 

felicidade está ligada a uma sabedoria prática, a de saber fazer escolhas racionais na 

vida. É feliz aquele que escolhe o que é mais adequado para si. 

A felicidade para Aristóteles corresponde ao hábito continuado da prática da 

virtude e da prudência. Na concepção dele, a felicidade pode ser definida como “certa 

atividade da alma, realizada em conformidade com a virtude”13. Essa definição inclui a 

satisfação das necessidades e aspirações mundanas. 

 

[…] mas sim conquistada pela virtude e por alguma espécie de estudo ou 
pratica, parece ser uma das mais divinas coisas existentes, pois aquilo que 
constitui a recompensa e a finalidade da virtude se afigura como sendo a 
coisa mais excelente, além de algo divino e abençoado. Bini (2009, p.55). 

 

Para Epicuro o prazer era essencial para se alcançar a felicidade, cujo a filosofia 

também é conhecida pelo nome de hedonismo (prazer). Segundo ele, a felicidade 

consistia na ausência de preocupações (ataraxia14) e no prazer (hedoné15). Não seria a 

posse de riquezas ou a obtenção de cargos ou poder que poderia tornar alguém feliz, o 

que as tornaria felizes seria a ausência de dores, a moderação nos afetos e a disposição 

de espírito para se manter nos limites impostos pela natureza.   

 

Então, quando dizemos que o prazer é a realização suprema da 
felicidade, não pretendemos relacioná-lo com a voluptuosidade dos 
dissolutos e com os gozos sensuais, como querem algumas pessoas por 
ignorância, preconceito ou má compreensão; por prazer entendemos a 
ausência de sofrimento no corpo e a ausência de perturbação na alma. 
Laêrtios (1988, p.313). 
 

Com sua compreensão revolucionária da realidade, entende-se que Epicuro demonstra 

que, embora o homem tenha bens exteriores que se fazem necessários ou supérfluos, a 

                                                            
12 Vocabulário Grego de Filosofia, 25 
13 Marcondes, 41 
14 Vocabulário Grego de Filosofia, 32 
15 Idem,67 
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verdadeira felicidade vem de dentro dele indicando um caminho novo para alcançá-la. À 

primeira vista, não seria assim uma grande novidade, visto que essa mensagem foi também 

exposta por Sócrates, ao enfatizar o cuidado com a alma, e por Aristóteles, ao propor a 

mediania e as virtudes morais. 

As primeiras obras de Agostinho ressoam os ecos dessa filosofia, ele ainda participava 

da mentalidade dos filósofos da Antiguidade. Com o passar do tempo, ele irá enriquecer suas 

obras com os valores cristãos.  
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. A FELICIDADE EM AGOSTINHO: A ÉTICA AGOSTINIANA. 

 

A ética agostiniana, sem equívoco, é uma ética do amor. Esta ética tem por finalidade a 

felicidade, que é o tema central da filosofia de Agostinho. Esta felicidade não se dá sem o 

conhecimento, sem o encontro de Deus. O verdadeiro conhecimento é aquele que conduz o 

homem à verdade suprema e só se atinge tal verdade pelo amor. Para ele, um ser ético está em 

proximidade com Deus, sendo assim, aquele que se afasta de Deus, deixará de ser uma pessoa 

moralmente correta, não pensará em coisas boas, por isso, deixará de ser ético.  

Agostinho atribui a existência de todas as coisas a Deus. Tudo que existe e tudo é por 

obra, vontade e amor de Deus para conosco. Sua concepção ética tem, como plano de fundo, a 

figura de Deus. Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, é o referencial ético a ser seguido. 

Para ele, a figura de Cristo é a norma máxima também, para sua ética: “Não fazer aos outros o 

que não queremos que seja feito a nós mesmos”16. Ela deve estar presente em todas as 

estruturas: religiosa, política, social, econômica, etc. 

Portanto, a ética agostiniana funda-se numa hierarquia do amor, num primeiro momento 

amar a si mesmo e num segundo momento no amor ao próximo, desdobrando-se na forma 

como se conduz a vida em sociedade. Quem ama não faz mal ao outro, devendo o amor ser 

livre, desinteressado, um amor que é doação, que é fraterno, que busca, por fim, a verdadeira 

felicidade. 

Tendo ele, amor como fundamento da ética, as ações humanas devem ser realizadas 

com vista ao alcance da eternidade17, onde se encontra a verdadeira felicidade, finalidade 

última da vida humana no plano individual, ou social. A reta razão e a boa vontade 

necessitam, portanto, caminhar juntas, pois, como movimentos convergentes da alma, devem 

dirigi-la para o melhor, para o gozo da felicidade eterna. A emergência dessa nova ética, deve 

ser entendida à luz de um novo ethos18·. 

Agostinho em seu diálogo, De beata vita, - A Vida Feliz, lança a seguinte pergunta: 

“Queremos todos ser felizes?”19,Diante desta pergunta, todos os participantes responderam 

que sim, evidenciando desta forma uma necessidade do homem em ter uma vida feliz, uma 

                                                            
16Bíblia de Jerusalém, Mt 7,12 e Lc 6,31. 
17Conf.VII, 368. 
18 Abagnano, 116‐117. 
19Agostinho ‐ Solilóquios e A Vida Feliz, 128. 
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vida de contentamento, ou seja, uma vida ética.  Mas este questionamento levará a uma 

segunda pergunta de Agostinho: “E que vos parece: quem não tem o que quer será feliz?”20. 

Para Agostinho, a felicidade dependia necessariamente de se ter o objeto desejado, 

como ele mesmo diz; “Portanto, está entendido, entre nós que ninguém pode ser feliz, sem 

possuir o que deseja e, por outro lado, não basta ao que já possuem ter o ambicionado para 

serem felizes”21. 

No seu método dialético, Agostinho pergunta; “Pois bem, prossegui, admitis ser infeliz 

o homem que não é feliz?”22. Agostinho conclui então que para que se obtenha a felicidade é 

imprescindível ter o objeto desejado e este deve ser o bem. Esse bem ou essa felicidade, 

segundo ele, só se dará em um objeto que tenha como atributo a permanência e que seja capaz 

de não sofrer variações. Este objeto para conferir à plena e total felicidade deve sempre 

existir, ou seja, ele deveser eterno, e tendo a eternidade nunca cessará de existir. O tempo não 

mudará nem o seu aspecto, nem a sua existência, esta permanência lhe garantirá a 

sobrevivência. Ele chega a esta conclusão porque se o objeto não for eterno, a qualquer 

momento, pode surgir outro que o substitua e desta forma, a felicidade do primeiro não será 

plena por haver um segundo melhor. Ele sempre será o que é por si mesmo, ele não será 

melhor ou pior no dia seguinte e se isso ocorresse também afetaria a felicidade da pessoa, por 

depender do bem. Diante dessa imutabilidade, há garantida a certeza de que a fonte da 

felicidade não sofrerá variações. Logo, para Agostinho, o bem deve ser eterno e imutável 

como dito por ele: (2014, p. 129): “Isso significa ser necessário que se procure um bem 

permanente, livre das variações da sorte e das vicissitudes da vida. Ora, não podemos adquirir 

à nossa vontade, tampouco conservar para sempre, aquilo que é perecível e passageiro”. 

Agostinho, em momento algum, se preocupa em provar a existência de Deus, ele parte 

do princípio que Deus existe: 

 

“De inicio, está claro que para Santo Agostinho a ideia de Deus é um 
conhecimento universal e, naturalmente, inseparável de espírito humano. 
Com efeito, Agostinho considera a existência de Deus evidente para o 
homem, que conserva um coração puro, uma razão direita e uma fé dócil aos 
ensinamentos da revelação, quanto ele estima difícil demonstra lá aos 
corações endurecidos e às razões que aspiram bastarem-se a si 
mesmas.”Gilson (2010, p.p.31 -32). 

 

                                                            
20Idem‐ ibidem.  
21 Idem, 129. 
22Idem‐ ibidem. 
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Aparece ainda a seguinte questão, poderia ou não existir alguém que não possuísse a 

Deus. A mãe de Agostinho, Mônica, afirma não existir alguém que não possua a Deus, pois, a 

criatura é sempre possuidora de Deus. A criatura não poderia existir sem o seu criador, devido 

a isto, a criatura sempre estaria ligada a Deus, seu criador: 

“Quanto a mim replicou ela, parece-me que não há ninguém que não possua 
a Deus. Entretanto, aquele que vive bem possui a Deus. Entretanto, aquele 
que vive bem possui a Deus como um amigo benévolo, e quem vive mal, 
como alguém que lhe é distante”. Agostinho, (2014, p.140). 

 

A vida ética e feliz para Agostinho só se dá em Deus, que é oser eterno e imutável. 

Assim sendo, em Agostinho, a busca da felicidade do homem é converte-se na busca de Deus, 

o único que pode dar-lhe estabilidade.  

3.2. A QUESTÃO ‘MEMÓRIA’. 

Para Agostinho, a memória é fundamental – daí não ser à toa a imagem do palácio da 

memória no livro X das Confissões. 

[…] Chegarei assim ao campo e aos vastos palácios da memoria, onde se 
encontram os inúmeros tesouros de imagens de todos os gêneros, trazidas 
pela percepção. Aí é também depositada toda a atividade de nossa mente, 
que aumenta, diminui ou transforma, de modos diversos, o que os sentidos 
atingiram, e também  tudo que foi guardado e ainda não foi absorvido e 
sepultado no esquecimento. Quando aí me encontro, posso convocar as 
imagens que quero. Algumas se apresentam imediatamente; outras se fazem 
esperar por mais tempo e parecem ser arrancadas de repositórios mais 
recônditos. Irrompem as outras em turbilhão no lugar daquela que procuro, 
pondo-se em evidencia, como que a dizerem: “Não somos nós talvez o que 
procuras”? Afastando-as da memória com a mão do meu espirito; emerge 
então aquela que eu queria, surgindo das sombras. Outras sobrevêm dóceis 
em grupos ordenados, à medida as conclamo, uma após outra, as primeiras 
cedendo lugar as seguintes, e desaparecendo para reaparecer quando quero. 
Eis o que sucede quando falo de memória.” Agostinho, (2011, p. 274). 

 

Para Agostinho, a memória do homem está cheia de potencialidades e repleta de vida, 

interrogava-se se seria preciso ultrapassar a vivacidade da memória para que se pudesse 

alcançar a Deus,Agostinho, (2011, p. 288): “Como devo procurar-te, Senhor? Quando te 

procuro, ó meu Deus, procuro a felicidade da vida. Ele encarava essa questão da felicidade 

preocupado em saber se essa noção está na memória, uma vez que, lá existindo, já fomos 

felizes em algum momento. 
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[…] Estará na memória? Neste caso, é porque já fomos alguma vez felizes. 
Não procuro indagar se fomos felizes individualmente ou se o fomos naquele 
que primeiro pecou e no qual todos morremos e do qual todos nascemos para 
a infelicidade. Pergunto apenas se a felicidade reside na memória. De fato, 
não a desejaríamos se já não a conhecêssemos.  Agostinho, (2011, p. 289). 

Mas onde estaria Deus na memória? Haveria algum lugar específico?23 O próprio 

Agostinho responde que Deus reside dentro dela. Agostinho também acreditava  que a 

memória estaria  carregada de imagens e hábitos ruins, daí a necessidade do encontro com 

Deus. para percebermos o passado além da própria memória.  

A meditação de Agostinho sobre a memória é um exercício espiritual através 
do qual ele busca elevar-se no interior do conteúdo da consciência, de nível 
em nível, a fim de identificar a presença de Deus dentro da alma por meio do 
autoconhecimento. Quanto melhor conhece a si mesmo, mais ele reconhece 
a transcendência de Deus em relação a sua criatura. No entanto, Deus deixou 
no ponto mais profundo da autoconsciência humana um sinal distintivo de 
presença, correspondendo a sua transcendência, a saber: aquela alegria da 
verdade, que é completamente inerradicável (assim crê Agostinho) da mente 
humana e da memória. Mc Grade, (2008, p. 304). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23Confissões X , 368. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1.A FELICIDADE NO DIÁLOGO DE BEATA VITA,  - A VIDA FELIZ. 

De beata vita, - A Vida Feliz, é um das primeiras obras de Agostinho escrito após sua 

conversão. A narrativa acontece precisamente entre os dias 13 a 15 de novembro de 386, ele 

reúne seus amigos e discípulos por conta do seu 32º aniversário. Agostinho, (2014, p.11): 

reunido com seus amigos e discípulos: Alípio, Licêncio, Trigésio, seu irmão Navígio, seu 

filho Adeodato e sua mãe Mônica, na chácara cedida por seu amigo Verecundo, em 

Cassicíaco, este, cede o local para que  Agostinho se  recuperasse  de um grave problema de 

saúde. 

Este evento pretendia ser um simpósio24,no qual Agostinhoconduzirá um diálogo que 

versará sobre um tema clássico, a felicidade. Neste diálogo, ele irá romper com a tradição 

filosófica propondo ser o porto da felicidade a posse de Deus e não mais a filosofia e afirmará 

que só a posse de Deus poderá garantir uma vida feliz.  Exporá também, com bastante clareza: 

o fundamento e ponto de partida; o conceito de felicidade; as condições da felicidade como 

estado; o objeto verdadeiro no qual ela consiste e o ato beatificante; a falsa felicidade; o meio 

para chegar à felicidade verdadeira; a felicidade terrestre e a felicidade perfeita. 

A tese principal desenvolvida por Agostinho neste diálogo será: a vida feliz consiste no 

perfeito conhecimento de Deus25. Por isso, ele não faz consistir a felicidade na posse ou no 

gozo de qualquer bem criado, mas só na posse ou gozo do Bem absoluto e perfeito: 

 

A vida feliz sobre a terra é possível somente na esperança. A relação entre a 
sabedoria, a verdade e a medida, remonta Agostinho à mesma fonte da 
perfeita felicidade: “Pois a perfeita plenitude das almas, a qual torna a vida 
feliz, consiste em conhecer piedosa e perfeitamente: - por quem somos 
guiados até a Verdade (o Pai); - e qual Verdade gozamos (o Filho); - e por 
qual vínculo estamos unidos à Suma Medida (o Espírito Santo) (IV, 35). A 
felicidade está centrada no conhecimento da Verdade na interioridade da 
alma. Conhecimento que, ao mesmo tempo, é posse e gozo de Deus: “feliz 
quem possui a Deus”. A sabedoria que nos dá a felicidade consiste em fruir, 
deleitar-se em Deus, a Verdade infinita, nosso Bem Supremo e Imutável. 
Nossa perfeição moral e nossa felicidade consistem em conhecer e amar este 
Sumo Bem. Agostinho, (2014,p.115). 

                                                            
24Na Grécia antiga, a segunda parte de um banquete ou festim em que os convivas bebiam, conversavam e 
dedicavam‐se a vários jogos e outros divertimentos. 
25Agostinho, 115. 
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Nos seus últimos anos de vida, apaixonado que era pela verdade, repensou sobre seus 

escritos anteriores, passou então a redigir Retractiones, que segundo ele, deve ser vista não 

como retrataçãoe sim como revisãoou ajustes de suas obras pendentes. 

[…] nos últimos anos de sua vida, fazendo a revisão de suas obras, a respeito 
desta, A vida feliz, declara: “Este livro... Começando por ocasião do 
aniversário de meu nascimento, foi terminado após três dias de discussão, 
como está bem indicado aí. Nesse livro concordamos que prosseguíamos 
juntos a busca  - que não há vida feliz a não ser no perfeito conhecimento de 
Deus. Desagrada-me ter dado a Mânlio Teodoro, a quem dediquei o livro – 
se bem que fosse homemdouto e cristão -  mais elogios do que devia. 
Também  lamento haver mencionado diversas vezes o tema fortuna. 
Enfim,ter declarado que, no curso da vida presente, a vida feliz existe no 
sábio exclusivamente e em sua alma, qualquer seja o estado de seu corpo. 
Com efeito, o conhecimento perfeito de Deus, isto é, aquele melhor do qual 
o homem nada pode possuir, o Apóstolo o espera só para a vida futura (1 
Cor 13,12). Ela, unicamente, merece o nome de vida feliz, porque o corpo, já 
então incorruptível e imortal, estará submetido ao espírito, sem nenhuma 
fraqueza ou resistência (1 Cor 15,42ss). Em nosso manuscrito encontrais, de 
fato, este livro incompleto e apresentando não poucas lacunas. Fora assim 
copiado por alguns irmãos e eu não consegui encontrar um exemplar 
completo, pelo qual pudesse corrigi-lo ao revê-lo...” (Retractiones I,2). 

 

4.2. PREÂMBULO: DEDICATÓRIA A MÂNLIO TEODORO. 

Logo no início do diálogo, a Filosofia é colocada como sendo o porto pelo qual se teria 

acesso a terra firme, que seria uma vida feliz. Esse percurso seria dirigido pela razão e 

conduzido pela vontade. No entanto, seria um número muito diminuto de pessoas que 

conseguiriam alcançar o objetivo desejado. Agostinho faz alusão a um mar tempestuoso26 

onde as pessoas seriam lançadas a uma aventura, seja pela vontade de Deus, pela natureza, 

pelo destino ou pela própria vontade. No entanto, poucos seriam os que conseguiriam retornar 

já que seriam navegantes ignorantes e erradios27. 

Agostinho irá identificar três tipos de navegantes rumo à Filosofia, os primeiros seriam 

os indivíduos que se deixam levar pela fama: 

 

A primeira é daqueles que, tendo chegado à idade em que a razão domina, 
afastam-se da terra, mas não demasiadamentecom impulso e algumas 
remadas chegam a fixar-se em algum lugar tranquilo, de onde manifestam 
sinais luminosos, por meio de obras realizadas na intenção de atingir o maior 
número possível de concidadãos, para estimulá-los a virem ao seu encalço. 
Agostinho, (2014, p. 118). 

                                                            
2626Agostinho ‐ Solilóquios e A Vida Feliz, 117. 
27 Idem,ibidem. 
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Já o segundo tipo de navegantes, seriam os indivíduos orgulhosos, muitos deles, se 

aventurariam a percorrer um caminho bem mais distante, outros, no entanto, não se 

arriscariam, prefeririam ser levados ao ponto de partida, ou seja, de volta ao porto, onde não 

teriam mais nenhuma ilusão: 

 

A segunda espécie de navegantes, ao contrário da primeira, é constituída dos 
que, iludidos pelo aspecto falacioso do mar, optam por lançar-se mais longe. 
Ousam aventurar-se distante de sua pátria, com frequência, esquecem-se 
dela... Consideram-nos, porém, como fator de gozo e orgulho, pois de todo o 
lado lhe sorri a falsa serenidade de prazeres e honras... Tais, por exemplo, os 
que sofrem alguma vicissitude em seus bens ou grave dificuldade em seus 
negócios. A esse contato, acordam, de certa forma, no porto de onde não 
mais os tirará nenhuma promessa, nenhum sorriso ilusório do mar. Idem, 
(ibidem). 
 

O terceiro tipo de indivíduos seriam os navegantes que não se encontram nem em um, 

nem em outra categoria de navegantes, seria uma espécie de individuo que não toma uma 

decisão, seriam aqueles que poderíamos classificar, como em cima do muro, oumeio termo: 

 

[…] Compreende os que, desde o limiar da adolescência ou após terem sido 
longa e prudentemente balançados pelo mar, não deixam de dar sinais de se 
recordarem da doce pátria, ainda que no meio de vagalhões. Poderiam então 
recuperá-la, de imediato, sem se deixar desviar ou atrasar. Frequentemente, 
porém, acontece que perdem a rota em meio a nevoeiros, ou fixam astros que 
declinam no horizonte. Deixam-se reter pelas doçuras do percurso. Perdem a 
boa oportunidade de retorno. Erram longamente e, muitas vezes, correm até 
o risco de naufrágio. Idem, (p. 118-119). 

 

Todos os navegantes que são levados à terra firme da vida feliz, tem que estar sempre 
alerta com relação à questão do orgulho, que irá se apresentar ameno e tentará cativar aqueles 
que já se encontram no porto: 

Ora, todos esses navegantes levados de diversas maneiras à terra firme da 
vida feliz hão de temer com veemência e evitar com suma cautela alto 
escolho28que se ergue na entrada mesma do porto, oferecendo grandes 
perigos aos que aí ingressam. Ele resplandece, está revestido de tão enganosa 
luz, que não somente aos que chegam e se encontram na iminência do 
ingresso se apresenta como terra amena, prometendo satisfazer suas 
aspirações à terra venturosa. De igual modo, cativa e alucina os que já se 
encontram no porto. Isso por sua bela altura de onde os que lá se encontram 
comprazem-se em considerar com desdém os demais. Entretanto, fazem 
sinais aos que se aproximam daquela terra, para evitarem os escolhos ocultos 
na água. Ou, ainda, apregoam ser fácil a subida ate o cimo onde se acham 

                                                            
28 1‐ Rochedo à flor da água. 2‐ Obstáculo perigoso. 
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colocados. Indicam ate com benevolência por onde devem bordejar sem 
perigo. Cheios de vangloria com que se pavoneiam, mostram aos outros um 
lugar de segurança no porto.  

Ora, que outro rochedo a razão indica como temível aos que se aproximam 
da filosofia do que esse, da busca orgulhosa da vanglória? Pois esse rochedo 
é oco interiormente e sem consistência. Aos que se arriscam a caminhar 
sobre ele, abre-se o solo a tragá-los e sorvê-los, submergindo-os em 
profundas trevas. Desvia-os assim da esplendida mansão que haviam 
entrevisto. Idem, (p. 119-120). 

 

Agostinho passa a narrativa das etapas de sua navegação para chegar à vida feliz, relata 

que aos dezenove anos, chega às suas mãos o livro de Cícero intitulado Hortêncio, que o fez 

sentir um amorinflamado pela filosofia, queria dedicar-se a ela sem nenhuma reserva. Sua 

navegação não foi fácil, viu-se envolto em névoas, e deixou-se distrair pelos astros que o 

induziram ao erro. Com o passar do tempo às névoas foram dissipando-se. Conhece o 

maniqueísmo, mas não se deixará levar totalmente por suas ideias: 

Caí sob influência de homens que sustentavam ser a luz física que 
percebemos com os olhos corporais digna do culto reservado à realidade 
suprema e divina. Não dava porem, pleno consentimento a essas ideias. 
Supunha que aqueles homens escondiam, atrás de véus, grandes verdades 
que haveriam de me revelar a seu tempo. Idem, (p.120 - 121). 

 

Depois de algum tempo, Agostinho abandona o maniqueísmo, desiludido com a 

falsidade que via dentro da seita, conforme cita nas Confissões, (2011, p. 68), […]”Repetiam: 

“Verdade, verdade”! E me falavam muito dela, mas não a possuíam; pelo contrário, 

ensinavam falsidades: 

Enfim, após ter discutido com eles, abandonei-os. Tendo percorrido aquele 
mar por muito tempo, entreguei em seguida o timão do meu barco aos 
acadêmicos. Foi ele então que sacudido por toda espécie de ventos, e, meio a 
vagalhões. Idem, (p. 121). 

 

Tendo abandonado o maniqueísmo, conhece os Acadêmicos, como narrado por ele: 

 

[…] Acudira-me de fato a ideia de que os mais esclarecidos entre os 
filósofos eram os chamados Acadêmicos, quando afirmavam ser preciso 
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duvidar de tudo, e que o homem nada pode compreender de verdade. Eu 
conhecia o pensamento deles, pelo que lhes era comumente atribuído, pois 
não compreendia ainda seus reais propósitos. Confissões, (2011, p. 129). 

 

Agostinho continua o diálogo referindo-se aos sermões que ouvira do bispo Ambrósio e 

das conversas que tinha com Teodoro, chegando à conclusão que: Agostinho, (2014, p.121) 

“[…] da ideia de Deus deve ser excluída, absolutamente, qualquer imagem material. Diga-se o 

mesmo da ideia de alma, pois é ela, entre todas as realidades, amais próxima de Deus”. 

Reconhece, que o apego a uma mulher e as honrarias, o impediram de se aprofundar na 

Filosofia. Seus remos não conseguiam levá-lo em direção ao porto da filosofia, só conseguiu 

isto, após ter realizado os seus desejos, aí sim conseguiu a paz almejada.Mas, via-se sempre 

envolto em dúvidas,Agostinho, (2014, p.122): “Não piso ainda em terra firme. Sinto-me em 

meio a dúvidas e hesitações sobre a questão da natureza da alma”. Ele faz um apelo ao seu 

amigo Teodoro, a quem ele achava que já tivesse encontrado a felicidade, que lhe desse 

auxilio e sua amizade. 

E assim, tem-se o início do diálogo, realizado em ocasião do aniversário natalício de 

Agostinho. Após a refeição, convoca a todos para reunirem-se na sala de banhos: 

 

Estavam ali – e não hesito em apresentá-los pelo nome, à tua particular 
benevolência – primeiramente, nossa mãe, a cujos méritos, estou persuadido, 
devo tudo o que vivo. Navígio, meu irmão. Trigésimo e Licênio, meus 
concidadãos e discípulos. Não quis que ficassem ausentes meus primos 
Lastidiano e Rústico, ainda que não houvessem frequentado a escola de 
nenhum Grammaticus... […] Enfim, também se encontrava presente o menor 
de todos de idade, mas cuja inteligência – se o amor não me leva ao engano 
– promete grandes coisas: Adeodato, meu filho. Idem, (p. 123). 

 

4.3.COLÓQUIO DO PRIMEIRO DIA – O PROBLEMA DA FELICIDADE. 

 

Agostinho reunido junto com seus convidados dá continuidade ao debate sobre a 

questão da vida feliz. E inicia o primeiro dia colocando a seguinte questão: Idem, (p. 126), “- 

Será evidente a cada um de vós, que somos compostos de alma e corpo?29” Todos os 

                                                            
29A esse respeito comenta Sangalli: “A resposta é positiva e o passo seguinte é a determinação dos respectivos 
alimentos para essas partes. No conjunto de seu pensamento, percebe‐se a prioridade do homem como alma 
que, unida a um corpo, dele se apodera, usa e governa. Não é a simples unidade de duas partes, formando uma 
terceira. O corpo também terá o seu lugar futuro, segundo o plano divino, na ressurreição. Mas o essencial e a 
verdade estão na alma, como o próprio processo de  interiorização vai  revelar. Assim, a alma, além de ser a 
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presentes dão seu consentimento ao que fora questionado, exceto Navígio que declarou não 

saber.  

Ele segue questionando ao amigo, até chegar o seguinte ponto: 

- Assim, não duvidas destes dois pontos: possuis um corpo e uma alma. Mas 
estás em dúvida se não existe outra coisa que seria para o homem um 
complemento de perfeição. 

- É isso, concordou ele.  (p. 124). 

 

Finalmente, com a concordância de que todos eram possuidores decorpo e alma, ele 

imediatamente passa a questionar se devemos alimentar o corpo ou a alma? Ao qual Licêncio 

logo responde que seria o corpo. No entanto, os demais duvidaram: 

Os demais porém, duvidavam, perguntando-se de diversas maneiras como 
poderia o alimento ser necessário ao corpo, quando o procurávamos para 
viver, e a vida não depende senão da alma. (p. 125). 

 

Agostinho intervém dizendo que o alimento seria feito unicamente para que o homem 

fizesse uso dele para assim poder crescer e fortalecer. Trigésimo, no entanto, rebate dizendo 

que sendo assim, porque não cresciam de acordo com seu grande apetite. Agostinho continua 

sua explicação:  

- A natureza, expliquei, fixou aos corpos a dimensão à qual pode atingir, mas 
sequer atingiram essa dimensão se lhes faltasse o alimento. Constatamos 
facilmente esse fato nos animais. Todos sabem que os corpos vivos, sejam 
quais forem, definham sem o alimento. (Idem) 

 

Com a concordância de todos de que o alimento seria para o corpo, e que semo alimento 

o corpo definharia,passa ele então para a questão seguinte:– “E quanto à alma, perguntei, ela 

não possui seu alimento próprio?30 Não lhes parece ser esse alimento a ciência?”. A resposta 

virá de sua mãe Mônica:- Certamente, disse minha mãe. Ao meu ver, não existe outro 

                                                                                                                                                                                          
porta para a felicidade, o caminho pelo qual nós nos reencontramos mediante os sinais estabelecidos para a 
nossa peregrinatio,  como a encarnação de Cristo, ela  também é um dos pilares de  sustentação da Filosofia 
cristã”  (SANGALLI, 1998, p. 158). 
30Agostinho ‐ Solilóquios e A Vida Feliz, 125. 
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alimento para a alma que não seja o conhecimento das coisas e a ciência31. Trigésimo coloca-

se em dúvida quanto àcolocação de Mônica, ela então continua sua explicação: 

Pois ainda hoje, tu mesmo nos mostraste como e de onde a alma tira o seu 
alimento. Posto que, pouco após o início da refeição, disseste que não tinhas 
notado de qual prato nós nos tínhamos servido. Isso porque, certamente, 
pensavas em não sei o quê. Entretanto, não te privaste de tomar com as mãos 
e a boca sem prestar nenhuma atenção? Assim, acredita-se, é de tais 
alimentos, isto é, das próprias ideias e pensamentos que a alma se alimenta. 
Tomara que ela chegue a aprender algo por esse meio. (p.126). 

 

Após essa fala de Mônica, grande alvoroço se criou e foram levantadas algumas dúvidas 

quanto ao que tinha sido levantado por ela. Agostinho então questiona se eles não achavam 

que os homens sábios seriam possuidores de um espírito mais pleno e mais livre do que os 

homens ignorantes?32 Todos rapidamente concordam com o questionamento de Agostinho, 

que argumenta que sendo assim, todos concordariam que esses espíritos ignorantes estariam 

desprovidos de cultura e instrução, seriam como pessoas em jejum ou famintas.33 Trigésio 

então acrescenta que esses espíritos estariam cheios de vícios e maldades. 

Agostinho concorda com a posição do amigo, e acrescenta que o espírito ignorante, 

estaria exposto a doenças recorrentes de sua inanição. Complementa dizendo que para os 

antigos essa malignidade era chamada de decomposição, e que esta seria a mãe de todos os 

vícios, pois isto seria o nada e o vazio34, e a virtude contrária aos vícios, seriam a moderação, 

temperança e frugalidade35. 

 

Esse termo vem de fruges e tem o significado de frutos. Evoca assim uma 
espécie de fecundidade provinda ao espirito graças a essa virtude. Por outro 
lado, nequitia vem da palavra nihil (nada), que lembra a improdutividade. 
Com efeito, pode-se chamar ‘nada’ aquilo que se escoa, decompõe, dissolve 
e não cessa, de certo modo, de se deteriorar ou perder. Por isso, os homens 
sujeitos ao vicio da malignidade (nequitia) são chamados “perdidos”. Ao 
contrário, quando existe algo que perdura, se mantêm, não se altera e sempre 
fica semelhante a si mesmo, aí está a virtude. E o elemento mais importante 
e particularmente belo da virtude é a chamada temperança ou frugalidade. (p. 
126-127). 

 

                                                            
31 Idem, 126. 
32 Idem, ibidem. 
33 Idem, ibidem. 
34 Idem, ibidem. 
35 Idem, ibidem. 
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Após essa explicação, ele diz que o quehavia dito, poderia parecer um tanto obscuro 

para eles, mas, que eles pudessem concordar com sua posição,que as pessoas ignorantes 

possuem uma alma, e esta deveria ser nutrida da mesma maneira que se nutre um corpo, e que 

deveriam distinguir duas espécies de alimento: um salutar e proveitoso outro malsão36 e 

funesto.37 

Agostinho abre seu festim38efaz uma analogia aos banquetes gregos, e dá, a saber, aos 

seus convidados que irá oferecer alimento não somente para o corpo, mas também para aalma, 

isto é claro,se eles concordassem.  E enfatiza que gostaria quetodos tivessem mais apetite pelo 

alimento da alma do que pelo do corpo. Todos concordaram com muito entusiasmo, e se 

declararam prontos para devorarem tudo o que ele havia preparado. 

Retomando o diálogo é proposta a seguinte questão: “- Queremos todos ser felizes?”39. 

 

Agostinho talvez quisesse imitar Sêneca, quando fez a mesma pergunta: 
“Todos queremos ser felizes?” (Beatos esse nos volumus?). Diante da 
evidente resposta, sucede a pergunta: “Será feliz então quem tem o que 
quer?” a resposta singela é que se o homem quer bens e os tem é feliz: se por 
outro lado, quer coisas más, ainda que as tenha é infeliz. E, citando um 
trecho de Hortensius, de Cícero, Agostinho conclui que ninguém pode ser 
feliz se não tiver o que quer, mas também não pode ser feliz quem tem tudo 
que quer. Sangalli (p. 160). 

 

Agostinho fica muito feliz com a resposta de sua mãe, e diz que ela havia alcançado o 

cume da Filosofia, que só havia faltado para ela às palavras de Cícero em louvor a Filosofia: 

 

“Há certos homens – certamente não filósofos, pois sempre prontos a 
discordar  – que pretendem ser felizes todos aqueles que vivem a seu bel-
prazer. Mas tal é falso, de todos os pontos de vista, porque não há desgraça 
pior do que querer o que não convém. És menos infeliz por não conseguires 
o que queres, do que por ambicionar obter algo inconveniente. De fato, a 
malícia da vontade ocasiona ao homem males maiores do que a fortuna pode 
lhe trazer de bens.” Idem, (p.128). 

 

                                                            
36Cuja saúde está em estado precário; que não se encontra completamente curado; em péssimo estado. Que é 
prejudicial  à  saúde;  insalubre. Que  faz mal  ao  intelecto,  à mente; maléfico.   Que  prejudica  a  estabilidade 
intelectual; que demonstra certa perversidade intelectual e/ou moral. 
37 Idem, 127. 
38   Derivado de “festa”, do Latim festa, “feriado sem jejum, festa”, de festus, “alegre, contente”. 
39 Idem, 128. 
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Agostinho conclui que para as pessoas serem felizes, elas têm que ter o que desejam, 

mas também não pode serfeliz quem tem tudo o que quer. E continua direcionando a questão 

da felicidade, colocando que seria infeliz aquela pessoa que não fosse feliz, ao qual, todos 

concordam e, também, coloca ele, infeliz quem não possui o que deseja?40 E prossegue 

questionando o que o homem precisa para ser feliz?41 E neste momento, ele vai levantar a 

questão da vontade42:Imagino eu que tal homem desejoso da felicidade deva obter tudo 

quanto possa querer, à sua vontade?43. Sabe-se que a vontade é a capacidade de querer algo, 

mas se deve querer aquilo que seja digno de ser desejado.  

Continuam o colóquio com a concordância de todos. Agostinho vai então colocar que as 

pessoas devem procurar um bem permanente, que não se acabe. Não procurar obter a 

felicidade em coisas perecíveis e passageiras. Nesta parte, ele não teve o assentimento de 

todos, Trigésio não concordou com sua afirmação e diz que conhece muitos homens nessa 

situação que foi colocada, e estes levam uma vida boa e agradável. Nada lhes falta de tudo 

que desejam44. Continuando Agostinho pergunta a Trigésio: Na tua opinião, achas poder ser 

feliz o homem sujeito a receios?45Não poderia um homem assim ser absolutamente feliz, 

sendo seus bens sujeitos a mudanças, e ainda acrescenta Mônica que mesmo que isso não 

acontecesse, esse homem jamais seria feliz, pois ele nunca estaria plenamente feliz, pois ele 

sempre ia querer mais coisas. Portanto, a pessoa seria infeliz pelo fato de querer sempre 

mais46. 

Agostinho se vê bem satisfeito com a resposta de sua mãe e diz:  

 

- Muito bem! Não poderia haver melhor resposta à minha pergunta, nem 
outra poderia eu esperar de ti. Por conseguinte, estamos convencidos de que, 
se alguém quiser ser feliz, devera procurar um bem permanente, que não lhe 
possa ser retirado em algum revés da sorte. Idem, (130). 

 

                                                            
40 Idem, p. 129. 
41 Idem, ibidem. 
42  1‐  Faculdade  de  representar mentalmente  um  ato  que  pode  ser  ou  não  praticado  em  obediência  a  um 
impulso ou a motivos ditados pela razão. 2‐ Sentimento que  incita alguém a atingir o fim que essa faculdade 
propõe. 3‐ Capacidade de escolha, de decisão. 4‐ Firmeza. 5‐ Capricho. 6 – Desejo ou determinação expressa. 
(p.501). 
43 Idem, ibidem. 
44 Idem, 130. 
45 Idem, ibidem. 
46 Idem.ibidem. 
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Trigésio, logo diz que todos já haviam concordado com tal afirmativa. A partir daí, 
Agostinho irá passarà questão da plena felicidade, e inicia isto lançando a seguinte questão 
para seu amigo: É Deus eterno e imutável?47 

 

- Eis aí uma verdade tão certa que qualquer questão se torna supérflua, 
interveio Licêncio. 

Em piedosa harmonia, todos os outros se disseram de acordo. Concluí então:  

-Logo, quem possui a Deus é feliz! Idem, (p. 131). 

 

Todos aceitaram com bastante entusiasmo esta afirmação de Agostinho, que coloca 

outra questão: “Resta-nos apenas procurar uma coisa: quem entre os homens possui a Deus? 

Sucedem-se as seguintes respostas, possui a Deus quem vive bem; quem faz o que Deus quer 

que faça e quem não tem em si o espírito imundo48”. 

Tendo todos acordado com o que tinha sido colocado, continuaram com o colóquio, 

agora adentrando na questão dos acadêmicos: 

 

-Se é evidente, como a razão nos demonstrou há pouco, não poder ser feliz 
quem não possui o que deseja; e de outro lado ninguém procurar o que não 
deseja encontrar; como então se explica que os acadêmicos estejam sempre à 
procura da verdade? Porque eles a querem encontrar, mas por método 
infalível, a fim de podê-la descobrir. E, contudo, não a descobrem! Segue-se, 
portanto, que não são felizes. Ora, ninguém é sábio, se não for feliz. Logo, o 
acadêmico não é sábio! (p.132-133). 

 

A maioria concordou com esta afirmação de Agostinho, menos Licêncio, que diz que se 

o amigo Alípio ali estivesse também não concordaria com aquilo que Agostinho havia dito a 

respeito dos acadêmicos: 

[…] não poderia ele, com efeito, admitir nenhum destes absurdos: considerar 
como feliz quem, desejando a verdade, com todo o ardor, carece, entretanto, 
desse grande bem da alma; ou afirmar que os acadêmicos não querem 
encontrar a verdade; ou ainda, que quem não é feliz possa ser sábio. (p. 134). 

 

Contudo, Agostinho rebate Trigésio, dizendo que com certeza o amigo Alípio 

concordaria plenamente com seu raciocínio, pois estes eram fortes e eficazes. Pede para que 
                                                            
47 Idem, ibidem. 
48 Idem, ibidem. 
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ele se posicione sem ter que contar com a opinião de outra pessoa, e ele declaraque quem não 

possui o que deseja poderia ser plenamente feliz49. Assim terminou o primeiro dia do festim 

de Agostinho. 

4.4. COLÓQUIO DO SEGUNDO DIA – A POSSE DE DEUS COMO CONDIÇÃO PARA A 

FELICIDADE. 

No dia seguinte retomaram do seguinte ponto: 

[…] Com efeito, demonstramos pela razão: ser feliz quem possui a Deus. 
Ninguém contradisse tal conclusão. Em seguida, foi proposta esta questão: - 
Quem vos parece que possui a Deus? Sobre esse ponto, se bem me lembro, 
três opiniões foram emitidas. Uns estimaram que possui a Deus quem faz o 
que Deus quer. Outros opinaram que o possui quem vive bem. Os demais 
afirmaram Deus estar presente naqueles em que não reside o espirito 
denominado impuro. (137). 

 

Após essa colocação todos concordaram que os dois primeiros pareceres na verdade, 

eram a mesma coisa, já que quem vive bem faz a vontade de Deus; e quem faz o que Deus 

quer vive bem50. A terceira opinião precisou de mais uma exposição, pois se tratava de um 

termo que exigiu uma boa explanação por parte de Agostinho: 

[…] Pois nos ritos muito santos de nossos mistérios, “espirito impuro”, ao 
que entendo, costuma ser tomado em dois sentidos: trata-se, primeiramente, 
daquele espirito que, de fora, invade a alma, perturbando os sentidos, a ponto 
de provocar na pessoa uma espécie de loucura. Para expulsar tais espíritos, 
os ministros impõem as mãos – o que é exorcismo, e que vem a ser uma 
ordem para fazê-los partir em nome de Deus. Pelo segundo sentido, “espirito 
impuro” aplica-se a toda alma impura, isto é manchada por vícios e erros. 
[…] quem não possui este espirito impuro será aquele que está livre do 
demônio, cuja possessão ocasiona habitualmente perturbações? Ou aquele 
que está com a alma purificada de todos os vícios e pecados? (138). 

 

Como havia sido Adeodato, seu filho que tivesse expressado sua opinião usando o 

termo “espírito impuro”, Agostinho pede para que ele responda quem então não teria esse tal 

espírito, ao qual ele responde que estaria isento deste espírito aquele que vivesse castamente51. 

Agostinho questiona-o: - Mas quem chamas de casto? Aquele que não comete nenhum pecado 

                                                            
49 Idem, 134.  
50 Idem, 138. 
51 Ide, ibidem. 
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ou quem se limita a abster-se de relações ilícitas?52 Adeodato responde que será realmente 

casto quem tiver os olhos voltados para Deus e não se prender a nada além dele só53. 

Concluindo Agostinho diz: - Logo, as três opiniões emitidas coincidem em uma só!54. 

O colóquio continua a desenrolar-se, e são propostas outrasquestões: - Quer Deus que o 

homem o procure? Podemos dizer que quem busca a Deus leva uma vida má? Pode o espírito 

impuro procurar a Deus?55 Todos concordam com as questões levantadas por Agostinho, que 

na verdade acaba armando uma para cima de todos: 

- Se, pois, possui a Deus aquele que busca a Deus, faz a vontade de Deus, 
vive bem e está livre do espírito impuro; e, entretanto, por outro lado, quem 
está à procura de Deus ainda não o possui; segue-se que quem vive bem faz 
o que Deus quer e não possui o espírito impuro, só por aí, não pode ser 
considerado como alguém que possua a Deus! (139). 

 

Todos se puseram a rir com suas distrações, no entanto, Mônica pede para que seu filho 

explique com mais clareza. Ela diz que ninguém poderia chegar a Deus se não o tivesse 

procurado antes56. Agostinho concorda com a afirmação de sua mãe, mas coloca, que aquelas 

pessoas que ainda estão à procura de Deus, queainda não chegaram até Ele, mas vivem bem, e 

que, nem todos os que vivem bem, possuem a Deus. Mônica imediatamente rebate dizendo 

que para ela, não existe ninguém que não possua a Deus. Entretanto, aquele que vive bem, 

possui a Deus como um amigo benévolo, e quem vivem mal, como alguém que lhe é 

distante57. Agostinho então diz que elesfizeram mal, quando concordaram no dia anterior que 

é feliz todo aquele que possui a Deus, isso se todos os possuírem, mas nem todos são felizes. 

Ao que Mônica pede para acrescentar a palavra “benévolo”, será feliz quem possui a Deus 

como amigo58. 

E logo são colocadas as seguintes questões: Não será Deus benévolo a quem o 

favorece? E Deus não favorece a pessoa que o procura?59Ambas as questões foram aceitas por 

todos. A questão seguinte não obteve a concordância de Mônica:  

                                                            
52 Idem, ibidem. 
53 Idem, 139. 
54 Idem, ibidem. 
55 Idem, ibidem. 
56 Idem, 140. 
57 Idem, ibidem. 
58 Idem,ibidem. 
59 Idem, 142. 



44 
 

Quem busca a Deus o tem benévolo, e quem possui a Deus benévolo será 
feliz. Logo, é feliz também aquele que está em busca de Deus. Como 
acontece que quem procura ainda não tem o que deseja temos aí: quem ainda 
não possui o desejado é feliz! (142). 

 

A pergunta de Agostinho é rebatida por sua mãe, que afirma que para elanão parece 

queseja feliz quem não possui o que deseja. O que ocasionou em uma replica com a seguinte 

indagação: Nem todo o que tem a Deus favorável é feliz? Ao qual ela não pode negar. 

Agostinho chegará a três conclusões: 1ªtodo o que procurou a Deus e o tem benévolo é 

feliz; 2ª todo o que ainda busca a Deus tem-no benévolo, mas ainda não é feliz e3ª todo que se 

afasta de Deus, por seus vícios e pecados, não somente não é feliz, mas sequer goza da 

benevolência de Deus. Tendo visto que seu raciocínio havia agradado a todos conclui: Todo 

aquele que não é feliz é infeliz. Daí seguiria a necessidade de ser considerada infeliz a pessoa 

que possuindo a Deus de modo benévolo, pelo fato mesmo de estar em busca de Deus, não é 

feliz60. E continuando perguntou? Será igualmente verdade que todo feliz é indigente?61 Se 

assim fosse, a felicidade consistiria tão somente na carência ou indigência. Resolveram então, 

continuar o festim de Agostinho no dia seguinte. 

 

4.5. COLÓQUIO DO TERCEIRO DIA – A FELICIDADE É PLENITUDE ESPIRITUAL. 

 

Estavam no último dia do festim, a princípio se reúnem nas termas, pois o dia estava 

nebuloso, no entanto, após o meio dia saem para o campo, onde após se 

acomodarem,retomam o colóquio do dia anterior, Agostinho inicia então da seguinte forma: 

[…]Foi dito por minha mãe que a infelicidade não é outra coisa senão 
carência. E todos nós concordamos que os indigentes é que são infelizes. 
Contudo, não chegamos a esclarecer, ontem, a seguinte questão: são todos os 
infelizes necessitados de algo? Caso a razão chegue a nos demonstrar que 
assim é, teremos encontrado quem seja feliz; a pessoa que não padece de 
indigência alguma. Já que quem não é infeliz é feliz, será feliz quem não 
sofre necessidade. Isso caso fique confirmada a identidade entre o que 
denominamos indigência e infelicidade. (144). 

                                                            
60 Idem, ibidem. 
61 Idem, 143. 
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Trigésio então faz o seguinte questionamento: não se pode deduzir ser feliz quem não 

está na indigência pelo fato de ser manifestamente infeliz o indigente?62 Diz que já haviam 

concordado sobre isso, e que não existiria meio termo entre a miséria e a felicidade. 

Agostinho replica: Existe meio-termo entre um ser morto e um ser vivo? Não é toda pessoa 

um ser vivo ou um ser morto?63. Trigésio responde que aí também não existiria meio-termo, e 

questiona aonde o amigo quer chegar. Seguindo em seu pensamento, Agostinho continua: eis: 

penso que admites estar bem morto aquele que foi enterrado há um ano?64, o amigo não o 

contradisse. Insistindo ele pergunta: nesse caso todo homem que não estiver enterrado há um 

ano, estará ainda vivo?65 Trigésio logo admite que isso não poderia acontecer. Ele diz: 

- Também do fato de que “todo indigente é infeliz” não se segue que “quem 
não estiver na indigência será feliz”, visto que entre o feliz e o infeliz como 
entre vivo e morto não cabe estado intermediário. (145). 

 

Vendo que alguns do grupo estavam lentos quanto à compreensão de seu raciocínio, ele 

passa a explicar de diferentes modos e com palavras de maior entendimento, para que desta 

forma todos entendessem. 

- Ninguém duvida agora de que quem se encontra na indigência seja feliz? E 
não precisamos indagar se o sábio sofre de necessidades corporais, pois 
essas coisas não se fazem sentir na alma – sede da vida feliz. A alma do 
sábio é perfeita; ora, ao que é perfeito nada falta. Ele se servirá de tudo o que 
for necessário a seu corpo, e estiver a seu alcance. E, caso contrário, a falta 
desses bens não conseguirá abatê-lo. Posto que a característica do sábio é ser 
forte, e o forte nada temer. Assim, o sábio não teme a morte corporal, nem os 
sofrimentos que não consegue expulsar, evitar ou retardar, com a ajuda 
daqueles bens, de cuja posse pode acontecer ver-se privado. Entretanto, não 
deixará de se servir honestamente desses bens, caso os possua. Desse modo, 
apresenta-se totalmente verdadeira a máxima: “É tolice suportar o que se 
puder evitar”. (145-145). 

 

Continua ele dizendo que o sábio poderia evitar a morte e o sofrimento, quando isto lhe 

fosse conveniente,e se o deixasse de fazer ele seria infeliz, pois, tendo tido a possibilidade de 

evitar tais coisas não o fez. Isto segundo Agostinho, seria um grande sinal de tolice, pois por 

não os ter evitado, a infelicidade viria até ele, não pelo fato de sofrer, mais sim por sua 

                                                            
62 Idem, ibidem. 
63 Idem, 145. 
64 Idem, ibidem. 
65 Idem, ibidem. 
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estultícia66. E se de todo, o sábio não conseguir evitar os males, após ter se esforçado ao 

máximo, se os infortúnios se abatem sobre ele, isto não o tornaria infeliz, conforme a máxima 

do poeta Terêncio67. E continua questionando: 

Como poderia ser infeliz aquele a quem nada acontece contra a sua vontade? 
Pois ele não chega a desejar o que vê ser irrealizável. Sua vontade dirige-se 
somente a coisas possíveis. Tudo o que ele faz será conforme prescrições da 
virtude e da divina lei da sabedoria. Bens esses, que de modo algum lhe 
poderão ser arrebatados. (146). 

 

Agostinho continua sua explanação pedindo para que todos reflitam sobre a seguinte 

questão: É infeliz todo o que sente necessidade de algo que lhe falta?68 Ele diz que o que torna 

difícil a aceitação desta opinião, e quemuitas pessoas desfrutam de muitas coisas, essas 

pessoas tem facilidades, tudo que desejam pode ser conseguido com um aceno de mãos, 

realizando desta forma todos os seus desejos. Passa então a narrar um personagem de Cícero, 

Orata, que tinha tudo, riqueza, luxo e prazeres e gozava de plena saúde. Contudo, poderia 

dizer alguém dentre vós: quem sabe, não tenha ele querido possuir mais do que já tinha? Não 

sabemos. Suponhamos, porém, e isso basta a nosso propósito, que ele não tenha ambicionado 

nada mais do que possuía. Parece-vos que lhe faltava alguma coisa?69.  

Licêncio aventura-se em sua resposta, diz que mesmo que ele concordasse que nada lhe 

faltava daquilo que ele desejasse -e isso não poderia ser admitido em um homem que não 

fosse sábio -ressalta ele, sem dúvida nenhuma ele temia, pois como era sabido ele era uma 

pessoa de pouca inteligência. A essa resposta de Licêncio, Agostinho logo rebate: 

 

[…] que esse ricaço estava justamente impedido por suas próprias 
qualidades naturais de chegar à vida feliz. Quanto mais inteligente fosse ele, 
mais perceberia que poderia perder todos os seus bens. (147-148). 

 

Continua Agostinho explanando sobre o personagem de Cícero, este Orata, era 

inseguro, mas ele não se achava na indigência. E segundo Agostinho, essa era a questão, 

encontrar-se na indigência consiste em não ter o que se necessita, e não o receio de perder o 

                                                            
66Qualidade ou particularidade de quem se comporta com estupidez, de maneira tola ou imbecil. A estultícia, 
também conhecida por estultice, é um substantivo  feminino na  língua portuguesa e define aquele  indivíduo 
que não tem discernimento ou bom senso. 
67 Idem, 146. 
68 Idem, 147. 
69 Idem,ibidem. 
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que se possui. Ele diz que esse homem não se encontrava na indigência, mas ele era infeliz 

porque na verdade, temia perder seus bens. Então, seria correto dizer que todo o homem 

infeliz está na carência de algo. Mônica logo acrescenta: 

- Contudo não vejo, e ainda não compreendo bem, como se pode separar 
indigência da infelicidade. Porque esse Orata ainda que fosse rico e, como 
dizíeis, nada ambicionasse a mais, acontece que pelo fato mesmo de temer a 
perda de todos os seus bens, encontrava-se na indigência. Faltava-lhe 
justamente a sabedoria. E, então, haveríamos de declarar ser alguém 
indigente por lhe faltar dinheiro e riquezas e não por faltar a sabedoria? 
(148). 

 

Agostinho fica surpreso com a resposta de sua mãe, pois havia justamente guardado está 

conclusão, tirada dos notáveis escritos dos filósofos70 para o final. Ele continua e pergunta se 

eles conseguiam ver a diferença existente entre conhecer múltiplas e diversas doutrinas e ter o 

espírito voltado para Deus? Pois essas palavras que acabamos de admirar, de onde procedem 

elas a não ser daquela divina fonte?71 Licêncio toma a palavra é diz não poderia ser dito nada 

de mais verdadeiro nem de mais divino, visto que a maior indigência seria a privação da 

sabedoria, ao contrário, nada pode faltar a quem a possui. O que levou Agostinho a proferir o 

seguinte discurso: 

[…] isso nos permite concluir que aquele Sérgio Orata foi infeliz, não tanto 
porque temia a perda dos seus bens, mas por estar privado de sabedoria. E 
seria mais infeliz ainda se em meio àquelas coisas tão fugazes e perecíveis – 
por ele consideradas como bens – vivesse totalmente sem receio algum. Pois 
sua segurança, ele a teria, não graças a corajosa vigilância, mas devido ao 
embotamento de sua mente, mergulhada em profunda estupidez. Se alguém 
privado de sabedoria padece de grande carência, entretanto nada falta a 
quem possui a sabedoria. Segue-se que a estupidez é verdadeira carência. 
Ora, como todo insensato é infeliz, do mesmo modo todo infeliz é insensato. 
Assim, pois, está demonstrado como toda carência equivale a infelicidade, e 
do mesmo modo toda infelicidade implica carência. (149). 

 

Depois de debaterem mais um pouco, chegam à conclusão que o oposto da felicidade é 

a indigência e infelicidade, ao qual todos já haviam concordado, Licêncio então diz que a 

felicidade é a plenitude, pois este seria o oposto a indigência. Agostinho explica que a palavra 

plenitude estaria mais próxima da verdade. E continua ele:  

                                                            
70 Idem, 148. 
71 Idem, ibidem. 
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[…]Justamente, se a estultícia72 é indigência, a sabedoria será a plenitude. E, 
com razão, muitos consideram a moderação como sendo a mãe de todas as 
virtudes. A esse respeito, Túlio73 é do mesmo parecer num discurso popular: 
“Pense cada um o que quiser; quanto a mim, estimo que a frugalidade, isto é, 
a moderação ou temperança, é a mais excelente das virtudes”.  

[…] Túlio considerou aí a raiz de fruges (fruto), no termo frugalidade. Isto é 
fecundidade do “ser”. Como na linguagem vulgar, emprega-se 
ordinariamente frugalidade no sentido de parcimônia. Túlio esclareceu o que 
se pensava, anexando duas outras palavras sinônimas: moderação e 
temperança. (152-153). 

 

Continuando eles o colóquio, vão relembrando tudo o que antes já haviam conversado, 

como por exemplo: que o homem feliz seria aquele a quem nada faltasse e que ser feliz não é 

outra coisa do que não padecer necessidades e isso também seria sábio. E o que seria a 

sabedoria? […] que a sabedoria é simplesmente a moderação do espírito74. A alma se 

conservaria sempre em equilíbrio, não cometeria excessos para não se afastar da plenitude.  

Sem isto, diz Agostinho, a alma se deixaria atrair pelos prazeres da ambição, do orgulho e por 

todas as demais paixões. Mas, quando realmente alguém encontra a sabedoria, faz dela um 

objeto de contemplação, passando assim a não se deixar seduzir pelas coisas vãs. Portanto 

chegam a seguinte conclusão: […], pois, que toda pessoa para ser feliz deve possuir sua justa 

medida, isto é, possuir sabedoria75. 

- Mas que sabedoria será digna desse nome, a nos ser a sabedoria de Deus? 
Justamente aprendemos pela autoridade divina, que o Filho de Deus é 
precisamente a Sabedoria de Deus (I Cor 1,24); e o Filho de Deus 
evidentemente, é Deus. Por conseguinte, é feliz quem possui a Deus. […],  
Mas, na vossa opinião, qual há de ser essa Sabedoria senão a Verdade? Com 
efeito, também está dito; ‘Eu sou  a Verdade” (Jo 14,6). Ora, a Verdade 
encerra em si uma Suma Medida76. Da qual procede e à qual se volta 
inteiramente. E essa Suma Medida assim é, por si mesma, não por alguma 
imposição extrínseca. E sendo perfeita e suma é também a verdadeira 
Medida. E tal como a Verdade é gerada pela Medida, assim também a 
medida manifesta-se na Verdade. Por conseguinte, nunca houve Verdade 
sem Medida, nem Medida sem Verdade. Quem é o Filho de Deus? Já o 
dissemos e está escrito: “A Verdade!” quem é aquele que não possui 
progenitor, a não ser a Suma Medida? (o Pai). Logo, todo aquele que vier à 

                                                            
72 Idêntico 64. 
73 Trata‐se de Marco Túlio Cícero. O texto citado é extraído do discurso Pro Deiotario, cap. 26, tetrarca da 
Galícia. 
74 Idem, 154. 
75 Idem, 155. 
76 Agostinho cristianiza o conceito estoico e neoplatônico de medida. Nestas filosofias, a medida assinalava a 
cada coisa seu modo de ser, realizando o  justo suficiente, em que nada  falta ou se possui em demasia. Para 
Agostinho, deus é a Medida Suprema, à qual todos os seres devem se ajustar. Assim, a sabedoria é medida e 
equilíbrio, exclusão dos excessos e deficiências. Possuir a medida‐sabedoria é ser feliz. 
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Suma Medida pela Verdade será feliz. E isso é possuir a Deus na alma, gozar 
de Deus. Quanto às outras coisas criadas, Deus as possui, mas elas não 
possuem a Deus.  Idem, (155). 

 

Agostinho afirma aqui com todas as letras, que a Verdade é o Filho de Deus, Jesus. E 

que somente conseguirá alcançar a plenitude, ou seja, a verdadeira felicidade, aquele que 

chega a Deus pela Verdade que é o seu Filho, pois nele se encontra toda perfeição, completa e 

íntegra, visto que Ele é ao mesmo tempo, o Deus todo-poderoso. Só que enquanto ainda o 

buscamos, não estamos plenamente saciados, ou seja, ainda não alcançamos a plenitude. 

Porque, também se certos da ajuda de Deus, ainda não atingimos a 
Sabedoria, em, por conseguinte, a felicidade. Pois a perfeita plenitude das 
almas, a qual torna a vida feliz, consiste em conhecer piedosa e 
perfeitamente:  

- por quem somos guiados até a Verdade (o Pai); 

- de qual Verdade gozamos (o Filho); 

- e por qual vinculo estamos unidos à Suma Medida (o Espírito Santo). 

Nesses três elementos, aqueles que possuem o conhecimento e repelem as 
ilusões de varias superstições, reconhecem um só Deus e uma só Substância. 
(156 -157). 

 

Após afirmar que a plenitude, ou seja, a felicidade só se encontra na Verdade, e está 

para Agostinho está na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa forma, Agostinho leva ao 

fim seu festim, e dá graças ao verdadeiro Deus, Pai e Senhor libertador das almas77. E 

agradece a seus convidados pelas dádivas dos colóquios, e que ele se sentia saciado por eles.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
77 Idem, 157. 
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5. CONCLUSÃO. 

5.1. GERAL. 

A problemática relativa à felicidade despertou muitas reflexões filosóficas em 

Agostinho.  Para ele a filosofia servia como instrumento, uma ponte, para que o homem 

atingissea tão almejada felicidade, e esta, para Agostinho residia em Deus. Sendo assim, 

quando buscamos por ela, estamos na verdade em busca D’Ele. Segundo as afirmações já 

expostas acima, procuramos por Ele, porque na verdade já o conhecemos.  Para Agostinho, 

felicidade plena é um encontro pessoal com Deus, guiadainteiramente pela razão.  

Durante boa parte de sua vida, eleprocurou escreverobrasque tivessem como fundo 

arelação do homem com Deus, onde ele mostrava como essa busca da plenitude poderia se 

dar, e partindo da busca e da aceitação, ou não, se daria amanifestação Dele ao homem. Mais 

ele não ficou só na teoria, ou seja, ele não somente escreve sobre essa busca, mas ele a vive. 

No livro Confissões, sua autobiografia,ele vem apresentar sua história e de como saiu de uma 

vida mundana, cheia depecados, para alcançar toda a plenitude em Deus.  

A importância da teoria de Agostinho, a respeito da felicidade, é perpassada até nossos 

dias, sua conceituação de felicidade  é de grande importância em qualquer tempo. Essa 

proposição perpassa todos os períodos da história da humanidade e, nos diferentes períodos e 

teve diversas interpretações.  

 

5.2. ESPECÍFICA. 

O conceito de felicidade e a sua busca,  são assuntos de grande importância dentro do 

universo filosófico. Ao longo dos séculos o assunto foi abordado das mais variadas maneiras e 

por diversos pensadores. Alguns elementos são identificados com certa frequência em muitas 

obras como a virtude, o bem, a sabedoria, mas alguns elementos não são universais, como por 

exemplo, Deus e a fé. Isso ocorre porque o tema foi abordado por filósofos que não 

compartilham da mesma crença religiosa. 

Analisando  a historia da filosofia,  é possível constatar que algunsfilósofos possuíam a 

mesma certeza quando escreviam seus textos, que todos os homens buscam a felicidade, 

alguns buscam a felicidade desesperadamente,  todos os homens querem ser felizes e a melhor 

forma de se atingir a felicidade,  segundo Agostinho, é buscando uma vida ética, a grande 

finalidade da ética agostiniana é atingir a felicidade, é conduzir o homem ao bem supremo e 

permitir que  este leve vida de equilíbrio. 
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Agostinho, em seu conceito, se contrapõe às compreensões atuais acerca da felicidade, 

para ele a felicidade é a busca e a posse de um bem eterno como plenitude espiritual, ou seja, 

posse da sabedoria, da verdade, ou seja, a posse de Deus. Ele ressalta a importância da 

interioridade da alma e o conhecimento de si mesmo. Segundo ele, a presença da noção de 

felicidade está na memória, na recuperação de valores como esperança, fé, virtude e boa 

vontade, num processo de busca de um bem que seja permanente. 

Destarte, Agostinho coloca uma posição inédita em relação à filosofia greco-romana é 

que, apesar de usar as especulações filosóficas deles, evitou aquilo que foi, para ele, o maior 

engano dos filósofos antigos: acreditar que a verdadeira felicidade dependia tão somente da 

razão e do esforço humano. Por isso, para ele seria impossível ser feliz fora da verdade, pois 

nenhum outro bem é compatível com a própria felicidade, logo, procurar a verdade implica, 

necessariamente, procurar a felicidade: “pergunto a todos se preferem encontrar a alegria na 

verdade ou na falsidade. Todos são categóricos em afirmar que a preferem na verdade, como 

em dizer que desejam ser felizes78”. Portanto: “a vida feliz é a alegria que provém da verdade. 

Tal é que brota de Vós, ó Deus que sois a minha luz, a felicidade do meu rosto e meu Deus79”. 

Desta forma, à medida que a filosofia greco-romana vinculava a felicidade à razão e à 

vontade, Agostinho as entende apenas como assessórios, e concebe, de forma inédita, a 

felicidade vinculada à posse da verdade, que, em última instância, é Deus. 

Embora sua filosofia, seja pautada muitas vezes em pressupostos religiosos, sua 

reflexão em torno da felicidade é válida filosoficamente, pois ele persegue seu tanto  

propósito Às aspirações religiosas, quanto seu apurado espírito filosófico, conjugando assim,  

a fé e a razão. Ele nunca foi extremamente fideísta, nem extremamente racionalista, ele 

entendia perfeitamente, que a razão não era suficiente para explicar tudo, muito menos a 

felicidade, e também a convicção que a fé, enquanto explicação do mundo, carecia de 

esclarecimentos racionais. Era essa a base principal da metodologia que ele utilizava para 

tentar obter o bem supremo, a verdade-Deus, garantia da felicidade.  

Agostinho tem muito a  oferecer no atual debate em torno da felicidade e vem  lembrar 

de que a vida feliz não depende de uma série de coisas que estão fora de nós, mas de um único 

bem, da verdade, que por sua vez, habita em nosso interior. Agostinho nos mostra que a nossa 

felicidade está em nós mesmos, mas, ele adverte de que a felicidade pessoal remete à 

felicidade do próximo.  

                                                            
78 Conf., II, 10,21. 
79 Idem,ibidem. 



52 
 

Enfim, a conclusão que posso chegar, segundo Agostinho, é que a felicidade se dá 

plenamente mediante a posse de Deus. Por mais que o homem busque satisfações fora de si, é 

exatamente em seu seio que ela repousa, dentro de si. Jesus Cristo é o Mestre que ilumina e 

faz o homem chegar ao conhecimento da Verdade e assim, ser feliz. 
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