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         Resumo  

Este trabalho tem por finalidade analisar o pensamento de Tomás de Aquino a 

respeito da afirmação no Evangelho de João (Yohanan) acerca da participação da 

segunda pessoa da trindade o Verbo, e sua importante e necessária contribuição para 

formação e existência de todas as coisas que compõe o Cosmo. O pensamento de 

Tomás é de grande relevância devido a profundidade de sua análise na observação 

das sagradas escrituras.   

A Palavra do Deus todo poderoso trouxe a existência todas coisas do nada, para 

tanto o Criador usou o recurso da linguagem, ou seja, o Verbo Vivo que proferido 

impactava de forma construtora a arquitetura de todo o universo. O Arché divino está 

presente na literatura grega representada pelo lógos e também nas sagradas 

escrituras hebraicas na palavra Bereshit.   

Na ótica Tomista o princípio criador é manifesto na palavra Verbum, linguagem 

divina que gera ação por si mesma, portanto trata da personificação da sophía, 

sabedoria retratada com tamanha singularidade no livro de provérbios do rei  

Salomão. A criação do homem será abordada com base na palavra que dá nome ao 

Deus Hebreu Elohim, e como sua tradução ajuda na compreensão do projeto divino.  

  

  

Palavras-chaves:Verbo, Bereshit, Genesis, Princípio, Lógos, Elohim, conhecimento.   

  

  

  

  



 

  

ABSTRACT  

The purpose of this work is to analyze the thought of Thomas Aquinas 

concerning the affirmation in the Gospel of John (Yohanan) about the participation of 

the second person of the Trinity the Word, and its important and necessary contribution 

to the formation and existence of all the things that make up The Cosmo. The thought 

of Thomas is of great relevance because of the depth of his analysis in the observation 

of the sacred scriptures.  

 The Word of the Almighty God brought into existence all things out of nothing, 

for both the Creator used the language resource, that is, the Living Word which he 

uttered structurally impacted the architecture of the whole universe. The divine Arché 

is present in the Greek literature represented by the logos and also in the sacred 

Hebrew scriptures in the word Bereshit.   

In the Thomist view the creative principle is manifested in the word Verbum, 

divine language that generates action by itself, therefore it deals with the personification 

of the sophia, wisdom portrayed with such singularity in the book of proverbs of the king 

Solomon. The creation of man will be approached based on the word that gives name 

to the Hebrew God Elohim, and how his translation helps in the understanding of the 

divine design.  

  

  

  

Keywords: Verb, Bereshit, Genesis, Principle, Logos, Elohim, Knowledge.   
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Introdução  

    

Ao longo dos séculos o homem busca conhecer sua origem e os primeiros 

filósofos eram em suas práxis1 physilólogos2, isto é, teóricos da natureza (physis3). 

Os primeiros filósofos cujos nomes, por meio de algumas obras ou fragmentos 

chegaram até nosso conhecimento são denominamos pré-socráticos 4  , que 

investigavam o mundo tendo como objetivo dar explicação causal a tudo quanto 

existia. Para tanto, os filósofos atribuíam a fenômenos naturais e não sobrenaturais 

um elemento que pudesse ser a causa primeira da existência de tudo que 

compusesse o cosmo, pois eles acreditavam que a resposta se encontrava na própria 

realidade na qual estavam inseridos.   

O primeiro filósofo a eleger um elemento primordial que fosse causa primeira 

ou Arché5 foi Tales de Mileto (624-546 a.C), Tales acreditava que a água (hydor) era 

o elemento primordial. Tales em sua observação provavelmente considerou o fato da 

água se encontrar na natureza em diversos estados como: sólido, líquido e gasoso e 

servia de alimento, portanto seria a fonte de vida. O sucessor de Tales de Mileto foi 

Anaximandro (610-546 a.C), Anaximandro acreditava que o Arché era o ápeiron esse 

princípio era abstrato, indefinido, ilimitado e subjacente. Anaxímenes (585-528 a.C) 

tinha como Arché o elemento Ar.   

Demócrito de Abdera (460-370 a.C), acreditava que o Arché era o Átomo 

princípio de tudo que existe. Átomo: o A significa negação e TOMO significa divisível. 

Os Átomos eram partículas muito pequenas que não poderiam ser cortadas nem 

divididas. Heráclito de Éfeso (535-475 a.C) acreditava que o Arché era o fogo. 

Empédocles (490-430 a.C) acreditava na teoria cosmogênica o Arché era constituído 

de quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Empédocles entendia que a combinação 

desses elementos era a causa de todas as coisas existentes.   

                                            
1 Práxis: Proveniente de um termo grego que significa prática.  
2 Phyólogos: Filósofos que se ocupavam da atividade do estudo da physis ou natureza procuravam 

explicar a existência das coisas por meio da razão.  
3 Physis: palavra grega que significa natureza.  
4  MARCONDES, Danilo, Iniciação a Filosofia à história da Filosofia, dos pré-socráticos a 

Wittgenstaein,13ª reimpressão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 2012. p. 25.  
5 Arché: Palavra de origem grega que significa princípio, origem, fonte, raiz de todas as coisas da 

physis.  
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Heráclito entende que há também um Princípio que propõe interligar a unidade 

e a multiplicidade mantendo e impondo lhes mútua relação. O princípio dito por 

Heráclito foi denominado Lógos6, o uno-múltiplo procedência da unidade, da origem 

e manutenção de todas as coisas existentes. Heráclito em sua sabedoria reconhece 

o Lógos, como o Princípio da ordem do universo e esse Princípio é o Lógos, que 

podemos entender como razão do universo. E o Estoicismo7 (300 a.C) afirmará que 

o Logos é a razão suprema do Mundo essa razão, que rege o universo é a mesma 

que habita a mente humana.   

Aristóteles (384-322 a.C), desenvolve uma tese que sintetiza o pensamento 

de Heráclito e Parmênides acerca do movimento – a tese do vir – a ser pautada nas 

considerações relacionadas a Ato: Ato é a coisa tal qual ela é aqui e agora, e 

potência, é o que a coisa pode ser, é o vir a ser. Aristóteles reconhecia que havia um 

Deus o qual denominava como Motor Imóvel e ele seria o Ato puro, visto que o Motor 

imóvel não se transformava, não sofria alteração, enfim era imutável, o pensamento 

em si, o pensamento puro. Motor imóvel é uma força é a natureza essencial de Deus 

o Motor que dá movimento a todas as coisas sem se mover.  

Aristóteles entende que o Motor Imóvel é eterno e infinito.   

  

Justificativa  
  

Neste trabalho vamos nos ater ao pensamento filo-teológico de Tomás de 

Aquino no que tange à questão da composição do cosmo, a criação do universo e 

como a existência da segunda pessoa da Trindade o Verbo foi causa primeira de 

todas as coisas existentes. Para tanto, vamos abordar tendo como principal questão 

a primeira frase do primeiro versículo do evangelho de João que diz: “No princípio 

era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus”. Na abordagem do 

pensamento de Tomás de Aquino sobre o Verbo de Deus pretendo elaborar o 

trabalho na perspectiva de responder que o Verbo é o elemento primordial a causa 

primeira da existência de todas as coisas. Os filósofos buscavam há milhares de anos 

                                            
6 HERÁCLITO, fragmentos contextualizados. São Paulo: Odysseus Editora, 2012, p.39, encontra-se 

esse juízo de Sexto Empírico sobre o lógos de Heráclito.  
7  MARCONDES, Danilo, Iniciação a Filosofia à história da Filosofia, dos pré-socráticos a 

Wittgenstaein,13ª reimpressão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 2012. p. 91. “A escola estoica foi fundada 

em Atenas em 300 a.C por Zenão de Cítio (344-262)”.  
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a resposta para esta questão qual é o Arché o Princípio, tanto no tocante a processos 

da razão, quanto mistérios divinos. O Verbo de Deus atende as duas necessidades. 

Tanto no que concerne a uma explicação lógica a respeito da existência das coisas, 

quanto no que compete às questões sobrenaturais.   

No início vamos abordar a vida de Tomás de Aquino. Este será o primeiro 

capítulo, para compreender sua trajetória para conhecer a história, e a alma do 

Filósofo, para depois entender seu pensamento. Para tanto, percorreremos os fatos 

ocorridos em sua vida que contribuíram para construção de suas obras. Com intuito 

de entender o pensamento de Tomás daremos maior atenção a obra prima de Tomás 

de Aquino a Suma Teológica, obra de profunda importância para confecção deste 

trabalho. O segundo capítulo vamos responder as três questões que são de profunda 

relevância.   

A primeira questão: O que é o Verbo em Tomás de Aquino? Mediante análise 

do pensamento de Tomás buscaremos responder se Verbo em Tomás de Aquino em 

Deus é atribuído em sentido essencial ou pessoal.   

A segunda questão: O Verbo é o Filho em Tomás de Aquino? Verbo é um 

nome próprio do Filho? Responderemos a essas duas questões, mediante análise 

do pensamento de Tomás.  

A terceira questão: O Verbo implica relação com a existência das criaturas em 

Tomás de Aquino?  Neste capítulo vamos tratar em especifico dos efeitos que 

decorrem da ação do Verbo.  

A santíssima Trindade representada na pessoa do Filho deu forma à existência 

de todas as coisas e sem a presença do Verbo nada do que conhecemos poderia 

existir dada a sua importância como mentor e arquiteto no universo. Para tratar a 

história do Messias8 com o devido respeito à sua origem faremos de certa maneira 

como fez Fílon9 de Alexandria, (20 a.C-50 d.C) filósofo que procurou fazer uma fusão 

do pensamento judaico-helênico. Para tanto, vamos discorrer tendo como base 

principal o pensamento de Tomás de Aquino. 8 

   

                                            
8 Epístola aos Romanos (escrito entre 47 a 57 d.C) capitulo 11 Versículo 36: “Porque dele por ele, e 

para ele são todas as coisas; glória, pois a ele eternamente”.  
9 MARCONDES, Danilo, Iniciação a Filosofia à história da Filosofia, dos pré-socráticos a 

Wittgenstaein,13ª reimpressão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 2012. p. 108.  
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Objetivo  

  

 Após ter concluído as considerações sobre o assunto e ter respondido as 

questões a cima citadas, vamos procurar relacionar o Princípio Verbo com o Princípio 

hebraico a palavra Bereshit, visto que no ponto de vista daquele que escreve o 

trabalho, dessa maneira contemplamos com certo equilíbrio tendo como objetivo uma 

ampla noção da ideia do que significa o Verbo de Deus.  

 O Bereshit (Genesis) será relacionado com a resposta da primeira questão do 

segundo capítulo. A segunda questão, do segundo capítulo, faremos uma breve 

relação com o pensamento do Sábio Rei Salomão no que tange à personificação da 

Sabedoria (Sophia). A terceira questão, depois de ter sido respondida, faremos uma 

breve análise relacionada à criatura que é a coroa da criação divina o homem e sua 

relação com a palavra hebraica Elohim, falaremos também da relação dessa palavra 

com o Verbo.  

Tendo o pensamento de Tomás como referência, vamos tomar conhecimento 

da vida e da obra do filósofo, para depois tratar a respeito de suas ideias e procurar 

entendê-las. Portanto, iniciaremos o capítulo 1.  
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CAPÍTULO 1 A VIDA E A OBRA DE TOMÁS DE AQUINO  

  

 1.1   A vida de Tomás de Aquino.  
  

No Reino da Sicília, no Condado de Aquino, precisamente no Castelo de 

Roccasecca, nascia em 1225 um nobre da Lombardia chamado Tomás de Aquino9. 

Os pais de Tomás Landolfo e Teodora o enviaram em 1230, com apenas 5 anos de 

idade, para o Mosteiro beneditino de Montecassino, onde recebeu aulas para ler e 

escrever e foi iniciado na vida monástica. Tomás foi enviado em 1239 na época com 

14 anos para estudar artes e filosofia no Studium Generale de Nápoles. No período 

em que viveu no Mosteiro de São Demétrio Tomás conheceu a Ordem dos 

Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão. São Domingos teve papel 

fundamental na escolha de Tomás pela vida dominicana, portanto em abril de 1244 

Tomás recebeu o hábito dominicano. Os pais de Tomás de Aquino desejavam que 

ele fosse Abade de Montecassino, por isso não aceitaram sua escolha. Os frades 

sabendo de tal questão levaram-no de Nápoles a Roma e de Roma a Bolanha, 

mesmo assim sua mãe Teodora o capturou com a ajuda dos seus irmãos na primeira 

quinzena de maio de 1244.  

 Tomás nessa ocasião foi levado por seus irmãos e preso na Torre do Castelo 

de Rocassecca e ficou preso no Castelo de Maio 1244 até julho 1245. Na época com 

19 anos de idade Tomás, mesmo detido por sua família, se manteve em seus 

propósitos, pois passava o seu tempo a orar, ler a bíblia e estudar o Livro das 

Sentenças e, possivelmente, também o que conhecia sobre a lógica de Aristóteles. 

O período recluso foi de grande valia, no que diz respeito ao plano de vida espiritual 

que permeou toda a sua história. A fé de Tomás de Aquino foi fortalecida pela vida 

disciplinada de oração vivida profundamente firmada com a graça de Deus. Os seus 

estudos eram pautados pela junção de fé e razão alicerçados na ordem natural que 

visava o entendimento da verdade.   

Tomás de Aquino desenvolvia seus estudos sobre a razão, entretanto não se 

afastava da vida de oração, porquanto se tratava de uma combinação baseada em  

                                            
9 FAITANIN, Paulo. Introdução ao Tomismo: Tomás, o Tomismo & os Tomistas: uma breve  

apresentação. Cadernos da Aquinate, n. 11, Niterói: Instituto Aquinate, 2011. p. 11  
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4 pontos fundamentais que consistia:  1º na investigação da razão, 2º vida de oração, 

3º leitura continua das Sagradas Escrituras e a 4º combinação com seus estudos 

sobre filosofia. Tomás foi provado por sua família que acabou cedendo a força de 

sua convicção e por fim permitiu que Tomás voltasse a Nápoles reconduzido pelos 

frades dominicanos para dar continuidade a sua formação religiosa, fato ocorrido na 

segunda quinzena de julho de 1245. Os frades ainda com receio de que Tomás fosse 

tomado novamente o enviaram para Roma evitando assim, que Aquino fosse outra 

vez detido por sua família.   

João, o Teutônico que era Mestre da Ordem dos Pregadores enviou Tomás 

de Roma para Paris possibilitando assim, que Tomás concluísse a formação em 

filosofia e iniciasse a formação teológica. Tomás de Aquino morou em Paris do 

outono de 1245 até a primavera de 1248. Tomás terminou os estudos de filosofia na 

Faculdade de Artes de Paris e deu início aos estudos teológicos no convento de 

Saint-Jacques, tendo como conselheiro Alberto Magno. O teólogo Alberto Magno se 

dirigiu para o Studium Generale em Colônia em 29 de junho de 1248, Magno trouxe 

seu discípulo Tomás e ambos permaneceram até 1252. Durante esse período  

Tomás recebeu o apelido “boi mudo da Sicília”, não só pelo fato de Tomás ser calado, 

mas também devido ser corpulento.  

Alberto Magno foi consultado por João, o Teutônico no início de 1252 se 

Alberto poderia indicar um teólogo que pudesse ser nomeado bacharel para lecionar 

em Paris. Tomás de Aquino foi então indicado por Alberto Magno, todavia na ocasião 

Tomás tinha apenas 27 anos de idade, portanto não poderia exercer o cargo, pois a 

idade mínima para o exercício do magistério eclesiástico era 29 anos. Tomás mesmo 

não tendo a idade canônica para exercício consegue obter permissão e inicia as 

aulas como bacharel e ensina as Sentenças de Pedro Lombardo, em setembro de 

1252. Tomás1110 enquanto instruía seus alunos também continuava crescendo em 

conhecimento e se preparava para se tornar Mestre em Sagradas Escrituras, para 

tanto comentava os referidos livros das Sentenças fato ocorrido entre 1252 à 1256. 

Aquinate a partir de 1256 entra num período de intensa produção de seus escritos 

como: Summa contra gentiles, Scriptum super sententiis, e Summa Theologiae essa 

                                            
10 11 MARCONDES, Danilo, Iniciação a Filosofia à história da Filosofia, dos pré-socráticos a 

Wittgenstaein,13ª reimpressão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 2012. p. 126.  

 



16  

  

e outras obras receberão a devida atenção a partir do tópico dois, que será escrito 

com intuito de narrar a construção de suas obras.  

Tomás leciona em Nápoles sobre as epistolas paulinas e também sobre 

salmos e dá sequência à III parte da Summa Theologiae, que tratava sobre a vida do 

Messias de Israel, entretanto não conseguiu terminar a obra, fato ocorrido entre 1272 

até 1273.  Depois de um período intenso de muito trabalho que durou cerca de 20 

anos, Tomás demonstrava que a sua vitalidade não era a mesma e o cansaço era 

evidente. Tomás estava em Roma quando aconteceu o maior marco de sua vida, 

enquanto celebrava uma missa na Capela de São Nicolau, Tomás passou por uma 

experiência espiritual profunda que abalou sua compreensão da vida espiritual de tal 

forma que desestruturou sua saúde. Tomás devido a experiência parou de escrever, 

ao contemplar a experiência espiritual chegou a afirmar: “tudo que escrevi parece-

me palha”.   

Tomás voltou a Nápoles em 1274 se dirigia ao II Concílio de Lião, convocado 

pelo Papa Gregório X, para o 1º de maio de 1274, todavia no caminho sofreu um 

acidente que declinou seu estado de saúde. Aproximadamente, em 14 de fevereiro 

de 1274, seu estado de saúde se agravou. Tomás, mesmo em dificuldades, optou 

por seguir viagem, no entanto, não foi possível prosseguir, portanto foi recolhido no 

Mosteiro de Fossanova. Tomás já se encontrava profundamente debilitado e, por 

causa disto, recebeu em 5 de Março a comunhão, no dia seguinte dia 6 de março 

recebeu unção dos enfermos. Nas primeiras horas da manhã no dia 7 de Março de 

1274 veio a óbito e contava 49 anos de idade.   

A produção das obras de Tomás que compreendem principalmente o período 

de 1256 até 1273, tempo de produção intensa será narrado no próximo tópico de 

forma contextualizada com o tempo de vida de Aquinate. No primeiro tópico fizemos 

um resumo sobre toda a vida de Tomás de Aquino, na segunda parte falaremos sobre 

as suas principais obras.   
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1.2      A obra de Tomás de Aquino.   

  

As obras de Tomás11 foram desenvolvidas de acordo com as notas feitas por 

Tomás que as escreveu provavelmente com a finalidade de organizar as ideias das 

suas aulas. Como havia notificado na página acima a narrativa das obras de Aquinate 

não será separada do contexto de sua criação, ou seja, será narrada de acordo com 

acontecimentos e períodos de vida de Tomás.   

Neste período Tomás produziu dois opúsculos: De ente et essentia e De 

principiis naturae. O chanceler da Universidade de Paris senhor Aimerico concedeu 

a Tomás de Aquino licença para lecionar como mestre, o Papa Alexandre IV aprovou 

a iniciativa do chanceler, fato ocorrido em 3 de março de 1256. Aproximadamente, 

entre abril e maio de 1256, Tomás obtém o grau de Mestre em Teologia. Três anos 

mais tarde, em 1259, Tomás escreve as suas Quaestiones disputatae de veritate e 

comenta o De Trinitate de Boécio. Tomás de Aquino nessa época passa por 

problemas pessoais e por esse motivo volta para a Itália e fica em Nápoles, fato 

ocorrido no final de 1259 até setembro de 1261. Em Nápoles Tomás defende a vida 

religiosa, para tanto escreve o opúsculo Contra impugnantes Dei e a importante obra 

Summa Contra Gentiles, (Suma contra os gentios) obra estruturada entre 1258-60 e 

direcionada aos judeus e árabes. Em 1260, Tomás de Aquino foi nomeado Pregador 

Geral da Província romana de sua ordem.   

Urbano IV foi consagrado Papa e coligiu o seu pontificado, para tanto 

selecionou um grupo de homens da ciência, fato ocorrido em Orvieto no ano de 1261. 

Tomás se encontrava justamente em Orvieto, por isso permaneceu ali até 1265. 

Neste intervalo de tempo Tomás conseguiu organizar as bases intelectuais e 

reintegrou as comunidades cismáticas orientais à Igreja de Roma. A obra Catena 

Aurea foi escrita por solicitação do Papa em Orvieto que se tornou um marco na 

Teologia Latina. São Tomás foi então incumbido de criar um Studium dominicano em 

Roma, fato ocorrido em 1264 devido à morte de Urbano IV. O testemunho de busca 

da santidade de Tomás de Aquino chega ao conhecimento de muitos, visto que 

mesmo depois de longos anos, a constância nos estudos junto a prudente vida de 

                                            
11  FAITANIN, Paulo. Introdução ao Tomismo: Tomás, o Tomismo & os Tomistas: uma breve 

apresentação. Cadernos da Aquinate, n. 11, Niterói: Instituto Aquinate, 2011. p. 14-15.  
13 FAITANIN, Paulo. Introdução ao Tomismo: Tomás, o Tomismo & os Tomistas: uma breve 

apresentação. Cadernos da Aquinate, n. 11, Niterói: Instituto Aquinate, 2011. p.12  
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oração, a celebração de duas missas por dia e o experiências místicas espirituais, 

que o levava a se derramar em lagrimas, servia de modelo para os fiéis.   

Tomás de Aquino foi a Roma e exerceu a função de Mestre Regente no 

convento de Santa Sabina, na mesma época Tomás começou a escrever a sua 

grande obra Summa Theologiae13. Outras obras importantes foram compostas no 

mesmo período: De potentia Dei, Compendium Theologiae, De regno e o Sententia 

libri De Anima, fato ocorrido entre 1265 até 1268. Tomás volta a lecionar em Paris no 

outono de 1268 e continuou em Paris até 1272. Com intuito de defender as doutrinas 

de contra-ataques de professores seculares, Tomás publica opúsculos: De 

aeternitate mundi e o De unitate intellecttus. Tomás escreve outras obras como: 

Lectura super Ioannem, De malo e os Quodlibetales. Pequenas obras também foram 

produzidas: De mixtione elementorum, De motu cordis, De operationibus 

operationibus occultis naturae, De iudiciis astrorum, De sortibus, De secreto, De 

substantiis separatis e o Super de Causis. Tomás escreve comentários a respeito 

das obras de Aristóteles traduzidas então diretamente do grego para o Latim pelo 

tradutor Guilherme de Moerbeke.   

A obra de Tomás é extensa muitos de seus trabalhos foram escritos por ele, 

outros foram ditados outros textos escritos para instrução em suas aulas.   

A obra Suma contra os gentios 1258-1264 trata de forma minuciosa sobre a 

religião católica, ressalta o que há de verdadeiro na fé católica. Gentios era uma 

palavra que era dirigida para identificar os pagãos e os maometanos. A obra Suma 

Contra os Gentios trata a respeito de Deus e de suas obras, trata sobre a fé no 

mistério da trindade, da encarnação, dos sacramentos e da vida eterna. Apresenta 

Deus como a pura verdade, Deus é tudo.   

A obra Sobre os Quatro Livros das Sentenças 1254-1256, Tomás dedica dois 

ou três anos de sua vida na elaboração dos comentários sobre o as “Sentenças” de 

Pedro Lombardo. Tomás escreve um enorme comentário sobre as  

“Sentenças” obras de seu mestrado.  As “Sentenças” são comentários sobre 

os salmos e sobre as cartas de São Paulo. Podemos organizar as obras do Aquinate 

dividindo-as em quatro grupos:  

“Obras Sistemáticas”, as “Questões Disputadas”, “Comentários Filosóficos” e 

“Comentários sobre as Sagradas Escrituras”.   
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As Obras Sistemáticas são: “In Quattuor Libros Sententiarum” (Sobre os 

Quatro Livros das Sentenças – 1254- 1256); “ Summa Contra Gentiles” (Suma  

Contra os Gentios – 1258 1264) e “Summa Theologiae” (Suma Teológica – 

1267 – 1273).  

As “Questões Disputadas” compreendem cinco escritos: “De Veritate” 

(Sobre a Verdade – 1256 – 1259), “De Potentia” (Sobre a Potência -1256 – 1262), 

“De Malo” (Sobre o Mal – 1263 - 1268), “De Anima” (Sobre a Alma - 1269 – 1270) e 

finalmente “De Virtutibus” (Sobre as Virtudes – 1269 – 1270).  

Os “Comentários Filosóficos” dizem respeito ás obras de Aristóteles, 

Boécio e as do Pseudo-Dionísio. De Aristóteles, São Tomás comentou as mais 

importantes: “A Fisíca” (1265 – 1270), “A Metafísica” (1265-1270), “A Ética” (1266), 

“A Política” (1268), “Analíticos Posteriores” (1268), “Da Alma”(1270) e 

“Peribermencias” (Sobre a Interpretação – 1269-1272).  

  

1.3    A Obra Suma Teológica de Tomás de Aquino.  

  

Das obras de Tomás de Aquino a que daremos maior atenção será a obra 

mais conhecida denominada Suma Teológica 1265-1273, que se tornou a obra mais 

influente de toda a filosofia medieval, a estrutura da obra se caracteriza pela forma 

sistemática da apresentação de três grandes tratados. Os tratados que compõem a 

obra se subdividem em questões, que objetivam analisar os principais aspectos de 

seus temas. As questões elaboradas por Tomás de Aquino são desenvolvidas e 

resultam em artigos em que Tomás objetiva examinar os vários aspectos dos temas 

abordados. Para tanto, o Aquinate formula objeções tendo por base o pensamento 

Aristóteles, Agostinho, Anselmo, Damasceno as questões visam conceber 

explicações plausíveis para elucidar os problemas propondo ao leitor respostas a tais 

temas. A questão referente a existência de Deus é fator preponderante na obra que 

foi inscrita com finalidade de investigar e de certa maneira provar a existência de 

Deus em sua criação.   

O artigo que dá início as questões de grande relevância abordadas por Tomás 

de Aquino em sua obra Suma Teológica levanta uma questão problemática: “se a 

existência de Deus é autoevidente”. Para entendermos a lógica da análise de Tomás 

é necessário reconhecer a sua estratégia de pensamento, que consiste em investigar 
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primeiro as teses a favor do argumento para depois, refutá-las. O conhecimento 

autoevidente é primeiramente caracterizado como natural, inato ao homem. O 

conhecimento de Deus é inerente à natureza humana, portanto, autoevidente. Tomás 

compreende que o homem possui um conhecimento natural de Deus, entretanto, 

esse conhecimento não é claro. O conhecimento de Deus pode ser identificado como 

“a felicidade do homem”, no entanto, não significa que o homem tenha contato direto 

com seu criador, ou seja, que seu conhecimento de Deus seja absoluto, assim como 

ocorre nas sagradas escrituras, Moisés, por meio da compreensão sensível 

observava que a sarça estava ardendo em fogo, entretanto não se consumia e ouvia 

a voz de Deus, mas não sabia o seu nome nem tão pouco a sua real forma.  

No desenvolvimento do primeiro artigo são apresentados vários argumentos, 

o segundo argumento é um ponto de vista a respeito da prova ontológica de Santo 

Anselmo, apesar de não conter referência direta à pessoa de santo Anselmo. A 

versão do pensamento de Anselmo diz o seguinte. Deus é o ser absoluto, aquele 

maior do que nada pode ser pensado e esta inteligência chamada Deus está 

presente no intelecto, portanto é inevitável aceitar a real existência de Deus, se 

porventura Ele não existe, seria possível pensar algo maior do que Ele, uma vez que 

existir é maior do que o fato de não existir, teríamos uma contradição. A possível 

existência de Deus no intelecto demonstra a existência de Deus na realidade. Tomás 

justifica que, embora, de fato, a partir dos efeitos não é possível obter um 

conhecimento perfeito da existência divina, no entanto, os efeitos demonstram a 

existência. O Aquinate, por meio de suas considerações, sustenta a posição de que 

é possível conhecer o invisível através das coisas visíveis, para tanto Tomás acredita 

que o desafio se encontra na capacidade do intelecto em demonstrar com 

argumentos profundos de maneira que fosse possível demonstrar a existência de 

Deus a partir da existência das coisas, da criação do universo.  

O Aquinate se propõe a fazer distinção entre duas maneiras de demonstrar: 

1ª é possível demonstrar a existência de algo por meio da causa, indo 

progressivamente da essência para as propriedades, da causa para o efeito. 

Todavia, Aquinate pondera que isso é impossível, visto que o ser humano teria que 

ser capaz de compreender pelo uso da razão aquilo que é primeiro no sentido 

absoluto. 2º podemos demonstrar algo a partir dos efeitos, é possível arrazoar sobre 

o que nos é aparente em primeiro plano, a começar pelos efeitos até chegar à 
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verdadeira causa daquilo que nos afeta. Este argumento é de natureza regressiva 

que conclui que é possível demonstrar a existência de Deus, mesmo quando não é 

possível conhecer a pura essência divina, mas procurando nos aproximar da causa 

primeira nos é possível conhecer algo acerca d’Ela partindo da análise do que nos é 

conhecido, nesse caso o efeito.  

O Aquinate12 constrói seus argumentos com uma estrutura lógica aristotélica 

de forma sistemática e racional e procurar estabelecer parâmetros que vão servir de 

alicerce para encadear os pensamentos sobre Deus: 1º se a existência de Deus é 

autoevidente, Aquinate conclui que a existência de Deus não é autoevidente, logo, 

2º é de vital importância que seja demonstrada, para tanto é preciso estabelecer, se 

há condições para que seja demonstrada, ou como pode ser demonstrada a partir de 

seus efeitos. O terceiro artigo Aquinate escreve acerca das 5 vias que são 

desenvolvidas com intuito demonstrar a existência de Deus, dentre os argumentos 

pelos quais se torna possível provar a existência de Deus encontramos o “argumento 

do movimento”.   

O movimento é uma tese aristotélica, que se caracteriza pela passagem de 

potência a ato. O significado da palavra movimento pode ser identificado na palavra 

mudança, percebemos então que há coisas que tem a capacidade latente de sofrer 

mudança, essa possibilidade de sofrer alterações que gera a mudança denominamos 

potência. As qualidades existentes nós denominamos em ato, a semente é em ato e 

tem a potência de ser uma árvore. Podemos, então, distinguir qualidades existentes 

que as denominamos em ato, qualidade que um ser pode receber essa capacidade 

as denominamos potência, então o movimento se dá na mudança da condição de 

potência de uma qualidade para a realização em ato da mesma qualidade.   

Na natureza observamos que as coisas estão em constante mudança, todavia 

constatamos que nada muda sozinho, pois se o ser mudasse sozinho ele teria que 

ter a capacidade em si mesmo, então o ser não iria receber à qualidade, visto que 

nesse caso a qualidade o ser não receberia, ele já a tinha. O ser tem a potência de 

receber a qualidade que ele não possui, por conseguinte o ser receberá a qualidade 

de outro ser que a tenha em ato. Levando em consideração que a mudança só é 

possível para um ser que tenha a qualidade em ato, compreendemos que o ser em 

                                            
12 MARCONDES, Danilo, Iniciação a Filosofia à história da Filosofia, dos pré-socráticos a  

Wittgenstaein,13ª reimpressão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 2012. P.130  
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ato vem primeiro que o ser em potência. A prova do movimento consiste: no ser que 

muda, a potência precede o ato. Na mudança, o ato precede potência. O movimento 

na natureza se repete, quanto a isso não há dúvida, entretanto, essa série de 

movimentos poder ser finita ou infinita. Se a série fosse infinita não haveria um 

princípio, não haveria primeira mudança. Os sucessivos movimentos são compostos 

de movimentos divididos e o infinito não pode ser dividido, logo a série é finita. Se a 

série de movimentos fosse infinita o movimento se daria numa continuidade de 

potência que se dirige para ato, então a potência viria sempre por primeiro, no 

entanto, o mudar exige um primeiro ato, por conseguinte, a série de movimentos é 

finita.   

A série de movimentos é finita, portanto exige um primeiro Ser, esse Ser 

precisa ter todas as qualidades em ato, e em grau absoluto, porque ele é origem de 

todas as coisas existentes. Para o Aquinate existe um Ser que é causa primeira de 

todas as coisas. Trataremos a respeito no próximo capítulo, o que é o Verbo que 

relação Ele exerce sobre a Criação e as criaturas.  
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CAPÍTULO 2  

O VERBO EM TOMÁS DE AQUINO.  

  

2.1     O QUE É O “VERBO” EM TOMÁS DE AQUINO?  
  

A palavra em Latim “Verbum” na verdade refere-se a palavra grega Lógos, 

pois o evangelho de João foi escrito em grego, o idioma grego era utilizado, visto que 

tratava-se da língua ligada às cerimônias religiosas, entretanto, o aparecimento da 

vulgata, tradução feita para o Latim por São Jerônimo modificou na tradução a 

palavra Lógos para Verbum. João escreveu o evangelho em Éfeso, a mesma cidade 

na qual foi pensada a teoria do Lógos por Heráclito de Éfeso cerca de 500 anos a C.  

O objetivo do segundo capítulo é perscrutar a concepção de Tomás de Aquino 

a respeito do Verbo, para tanto vamos usar como base a análise da questão 34 artigo 

1, artigo 2 e artigo 3 abordadas na sua obra prima Suma Teológica 1265-1273. O 

Aquinate começa com um questionamento procurando evidências se em Deus, 

Verbo é facultado no sentido essencial ou pessoal? Tomás no início, como é de praxe 

em seus textos, apresenta questões que serão refutadas, portanto começa com um 

questionamento traçando um comparativo de se Verbo é dito no sentido essencial ou 

pessoal em Deus.  

O Aquinate expõe a possibilidade de Verbo ter um sentido essencial afirmando 

que os nomes no sentido próprio seriam a maneira de denominar como já nos é 

conhecido como Pai e Filho. Tomás salienta que para Orígenes 185-253 (No 

Comentário a João cap. 1) o nome Verbo em Deus trata-se por metáfora, não em 

sentido pessoal. Tomás desenvolve reconhecendo várias qualidades contidas no 

nome Verbo, como conhecimento e amor em Agostinho 354-430 (no livro 9, Sobre a 

Trindade, cap. 10), em Anselmo 1033-1109 (Monólogio, cap. 63) Verbo significa 

“espírito supremo... é ver pensando”. Tomás expressa a tríade de conhecimento, 

pensamento e contemplação, como essencial não pessoal em Deus. Tomás ressalta 

que o conhecimento segundo Anselmo (ibid., cap. 62, 63) é inerente ao Pai, Filho e 
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Espírito Santo, da mesma maneira que em cada um há a capacidade de dizer, 

portanto verbo é no sentido essencial não pessoal. (Aquino, 2001, p. 578)13  

No decorrer de sua argumentação Tomás cita Agostinho (no livro 7, Sobre a  

Trindade, cap. 2) “como o Filho se refere ao Pai, assim o Verbo se refere ao 

de quem é o Verbo”. Tomás evidencia que há uma relação direta da palavra Filho 

com a palavra Verbo, visto que do mesmo modo que a palavra Filho estabelece 

conexão pessoal, a palavra Verbo também estabelece tal relação. Tomás 

compreende que é possível identificar a palavra Verbo em sentido próprio de três 

maneiras. 1º verbo: denominamos verbo o que é proferido com ressonância vocal, 

que é resultado de um processo interior. Como o resultado exterior desse processo 

nós encontramos a palavra e sua significação 14. A palavra consiste no efeito externo, 

do que fora produzido no intelecto, conforme descreve o Filósofo no livro I Sobre as 

Interpretações (cap.1 n.2).  

A palavra advém em forma de efeito da imaginação, em conformidade com 

que foi dito no livro II, Sobre a Alma (cap. 8). A palavra proferida que não contém em 

si um significado não pode ser considerada verbo, portanto a palavra exterior será 

denominada verbo quando representar um conceito interior do intelecto. Verbo, em 

Tomás, expressa de modo fundamental a concepção interior da mente. 2º Está o 

verbo que expressa em forma de palavra o que há no interior. 3º Encontramos a 

imagem formada pela expressão da palavra. (Aquino, 2001, p. 579)  

Tomás compreende que Damasceno, no livro I, Sobre a fé Ortodoxa, (cap. 13) 

admite que há três maneiras de expressão do verbo e ressalta que o conceito de 

verbo se dá no movimento natural do intelecto por meio do qual o verbo se move, 

conhece e pensa. Este é o primeiro verbo. Damasceno reconhece que existe também 

o verbo que é um anjo, ou seja, o mensageiro incumbido de portar a mensagem do 

pensamento divino para que outro ser tome conhecimento de tal verdade, este é o 

segundo verbo. O verbo também pode ser pronunciado sem o uso da voz, mas que 

                                            
13 Verbum palavra do latim que possui vários significados exemplo: Verbum interius = palavra de 

dentro, Verbum cordis =  palavra do coração. Verbum significa também a Palavra de Deus, o Filho de 

Deus segunda pessoa da Santíssima Trindade. Verbum foi a palavra latina para denominar o Lógos 

que significa razão, palavra. Lógos foi a palavra utilizada no evangelho de João para nomear Segunda 

pessoa da Santíssima Trindade, “No princípio era o Verbo”.   
14 AQUINO, Tomás, Linguagem e Epistemologia em Tomás de Aquino, Ideia João pessoa, 2011, p. 

14 “significado em síntese, o nome é um sinal inteligível do conceito manifesto numa palavra falada 

ou escrita. ”  
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fora produzido no coração, a palavra é o resultado externo daquilo que conhecemos 

e guardamos na memória, esta palavra que é dita no nosso interior não tem idioma 

especifico, mas quando externada fazemos uso de algum sinal para que a 

mensagem seja decodificada por quem ouve. Quando a palavra se encontra no 

campo da inteligência intrapessoal, ou seja, no interior do ser que pensa, ela não faz 

uso da voz, este é o terceiro verbo. (Aquino, 2011, p.14)  

Existe, porém, uma quarta maneira do verbo, que se apresenta em sentido 

figurado que faz menção ao que foi feito ou significado. A quarta maneira do verbo 

expressa uma ação, exemplo: um decreto de um rei que ordenou que fosse feito algo 

expresso pelo verbo. Tomás entende que em Deus verbo é dito em sentido próprio, 

ou seja, no sentido da concepção do intelecto. Para tanto, utiliza o pensamento de 

Agostinho no Livro 15, Sobre a Trindade (cap.10), que compreende que mesmo 

antes do verbo ser proferido externamente de ecoar se propagando no ar, dantes 

que as imagens de seus sons pudessem habitar o pensamento, aquele que conhece 

este é o Verbo principal, que conhece todas as coisas antes de sua existência, 

mesmo no campo do intelecto, antes que venham se tornar realidade no mundo 

externo da mente criadora. Este é o Verbo mencionado no evangelho de  

João “No princípio era o Verbo”. (João, 95, p. 1039)  

O Aquinate observa que o Verbo é proveniente do conceito interior que por 

sua natureza advém de quem O concebe, por isso o Verbo no sentido próprio em 

Deus consiste em algo que advém do outro, pela razão por meio do conhecimento 

de quem concebe. O verbo interior realiza, com efeito, e estabelece uma conexão 

perene com o sujeito que o profere de tal maneira que mesmo após ser proferido se 

mantém nele. Compreendemos em sentido metafórico um Verbo de Deus, porquanto 

é primordial que por nós seja reconhecido que há o Verbo de Deus em sentido 

próprio. A manifestação metafórica de uma coisa pode ser realizada na forma de um 

verbo ou manifestada por um verbo. Quando a coisa é manifestada por um verbo é 

imprescindível que tal coisa reitere o verbo que a manifesta. A coisa manifestada 

externamente na forma de verbo só se chamará verbo de modo que, enquanto 

manifestação a maneira de verbo, tenha em si mesma o sentido implícito do conceito 

interior da mente. (Aquino, 2001, p. 580).  

Tomás então discorre que quanto à segunda questão, se verbo é um nome 

pessoal em Deus cabe responder que sim, visto que só o nome verbo apresenta o 
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sentido de uma coisa que é proveniente de outro. O conhecimento não se 

desvencilha daquele que alcançou o conhecimento, mas que permanece como 

conhecimento na mente daquele que o conhece. Tomás então identifica que quando 

afirmamos que o verbo é conhecimento, não se considera o ato do intelecto de quem 

conhece, sobretudo o que o intelecto gera mediante o conhecimento adquirido. 

Tomás então cita Agostinho no livro 7, Sobre Trindade, (cap. 2) que havia chegado 

a essa evidencia de que Verbo é a sabedoria gerada no pensamento divino, Tomás 

compreende que em Deus, Verbo se manifesta conforme o pensamento de Santo 

Anselmo, visto que Verbo consiste em ver pensando, portanto a concepção do verbo 

é resultante da óptica do pensamento divino. Aquinate pondera que o pensamento é 

um exercício que tem como fim o encontro com a verdade, portanto o movimento do 

pensamento busca a verdade a todo tempo, o que não ocorre no pensamento divino. 

Quando há o encontro do intelecto com a verdade, nesse momento, o exercício do 

pensamento é interrompido e substituído pelo ato da contemplação perfeita da 

verdade. (Aquino, 2001, p. 581).  

Em terceiro lugar, que diz respeito às considerações a respeito da imagem 

formada pela expressão do Verbo, é válido salientar que quando a segunda pessoa 

da trindade profere o Verbo não fala por si mesmo, por conseguinte o Verbo proferido 

pelo Filho expressa imagem do conceito interior da mente do Pai do próprio Filho e 

do Espírito, haja visto que são UM, uma vez que a trindade em sua 15 plenitude é dita 

na pessoa do filho o mesmo ocorre com toda criatura. Faremos para efeito de tornar 

a visão mais completa uma breve analise da palavra Bereshit, que é o Princípio 

hebraico, para tanto vamos relacionar com pensamento de Tomás de Aquino no o 

próximo tópico. 

  

 2.2  PRINCÍPIO DA CRIAÇÃO GÊNESIS (BERESHIT).  
  

  

O livro de Gênesis18 tem algumas traduções para a palavra Bereshit ou 

Princípio: origem, nascimento, criação. O livro de Genesis é o primeiro livro, tanto da 

                                            
15 ENIH GIL’EAD, Bíblia Hebraico-Português, Livro de Genesis completo. Vianópolis GO: 2011, p. 1 
18 Gênesis é o primeiro livro do pentateuco e da Torá que significa: origem, criação, princípio. O nome 
Gênesis foi dado ao primeiro Livro hebreu na Septuaginta que é a versão grega das escrituras 

Hebraicas. O nome original do livro é Bereshit.  
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bíblia Hebraica Torá, como da bíblia Cristã.  A sagrada escritura começa com a 

seguinte narrativa: “No princípio criou Deus os céus e a terra”. A transcrição mais 

próxima do original afirma da seguinte maneira: “bere'shit” Be significa No, reshit 

significa Princípio que é original da palavra Rósh que significa cabeça. Na sagrada 

escritura no livro aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3, o escritor afirma ser Cristo o 

cabeça de todo homem e Deus o cabeça de Cristo. (Coríntios, 55, p.1149).  

A cabeça é a extremidade superior do corpo humano composta de crânio 

cérebro órgãos de vários sentidos e também a face. Em conformidade com a tese de 

Tomás sobre o Verbo, na cabeça está localizado o pensamento, a imaginação, a 

memória, portanto a razão nela habita e também o juízo e o bom senso. Na cabeça 

está a boca, meio pelo qual expressamos o pensamento para que o conhecimento 

seja proferido de forma externa sobre o que foi organizado no intelecto, de onde 

provém a comunicação, a palavra. Observamos o Princípio grego Lógos, que 

significa sabedoria primeira criação de Deus e também agente de toda criação. A 

Sophia, personificação da sabedoria divina estabelece relação com o Verbo ou é 

manifestação do próprio Verbo veremos o que pensa Tomás de Aquino a esse 

respeito no próximo tópico.   

  

2.3      O VERBO É O FILHO EM TOMÁS DE AQUINO?  

  

  

Tomás após abordar a questão do artigo 1: o Verbo é um nome pessoal em 

Deus? O Aquinate, uma vez tendo respondido a essa questão de forma positiva, 

afirma que verbo de fato é um nome pessoal em Deus. O Aquinate apresenta uma 

nova questão no artigo 2 que tem por objetivo tratar quanto à indagação: Verbo é o 

nome próprio do filho? Tomás inicia seu argumento de forma negativa apresentando 

reflexões que serão logo depois refutadas, e salienta que pelo que lhe parece Verbo 

não é o nome próprio do Filho de Deus. Tomás com objetivo de analisar seu 

pensamento procura desenvolver seu argumento e justifica que a segunda pessoa 

da trindade, o Filho, é subsistente em Deus, de modo que verbo, ao contrário da 
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pessoa do Filho, não contém em seu significado algo que seja subsistente 16 , 

portanto, Tomás entende que Verbo partindo dessa análise não pode ser o nome 

próprio do Filho. Tomás ressalta que verbo é proveniente de quem diz, por meio de 

emissão. O Aquinate então identifica que se o Filho é o próprio Verbo ele advém do 

Pai por intermédio da emissão. Tomás indica que esta reflexão tem fundamento na 

heresia de Valentino, visto que Santo Agostinho havia identificado e escrito em seu 

Livro Sobre as Heresias escrito em 428. (Aquino,2001,p.582).  

Tomás compreende que o nome próprio de uma pessoa identifica uma de suas 

propriedades, considerando tal pensamento podemos afirmar que Verbo é o nome 

próprio do Filho, portanto entendemos que Verbo é uma das propriedades. Tomás 

observa que essa questão torna-se problemática, visto que as propriedades em Deus 

apresentadas seriam insuficientes para suprir as que foram acima indicadas. Tomás 

considera a questão que diz que aquele que estabelece relação gera o verbo e 

permanece numa constante busca aumentando seu entendimento sobre o verbo. 

Tomás evidencia que é inerente ao Filho conhecer o Verbo. Por conseguinte, é 

possível identificar que existe um verbo do Filho. Logo, inferimos que Verbo não é 

próprio do Filho. Na epístola aos Hebreus é dito do filho nas sagradas escrituras: “Ele 

carrega todas as coisas pelo verbo do seu poder”. Nessa passagem das sagradas 

escrituras Basílio entende que o Espírito Santo é na verdade o verbo do Filho. Então, 

se entende que Verbo não é próprio do Filho, visto que nessa questão foi deduzido 

que o Espírito santo também é verbo. (Hebreus, 65, p. 1223)  

Tomás ressalta que Agostinho apresenta uma visão contrária apresentando 

que pela palavra Verbo compreendemos exclusivamente o Filho. Como observado 

anteriormente em Deus concebemos Verbo no sentido pessoal, e Agostinho define 

Verbo como nome próprio da pessoa do Filho, que tem o sentido de uma emanação 

do Intelecto. A pessoa que opera em Deus por emanação do intelecto denomina-se 

Filho. Tomás compreende que só o Filho tem por nome próprio em Deus a palavra 

Verbo. Tomás afirma que o Verbo de Deus não se resume a um atributo do Filho que 

denote uma qualidade do Filho, nem expressa um mero efeito do Deus Pai, na 

verdade Verbo representa a própria natureza divina manifesta em puro ato na pessoa 

                                            
16 Creio em um só Deus eternamente subsistente em Três pessoas: O Pai, o Filho e o Espírito Santo 

(Dt 6.4; Mt 28.19; Mc 12.29). Subsistente: que continua a existir, que continua a viver. Que dura por 

muito tempo, de longa duração; que continua ou persiste.  
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do Filho. Portanto, entendemos que em Deus o Verbo é algo subsistente, por 

conseguinte, tudo que há na natureza de Deus é subsistente. (Aquino, 2011, p. 20).  

O Aquinate ressalta que João Damasceno (675- 749) justifica que o Verbo tem 

sua própria substância no sentido de ser uma das três instâncias da natureza divina 

manifesta na pessoa do Filho, enquanto os outros verbos, ou seja, à natureza 

racional que em nós habita, são operações da alma. Tomás nos convida a refletir 

que o ponto de vista de Valentino, tratado anteriormente, há evidentemente um 

equívoco, visto que seu pensamento consiste no fato de que o Filho nasce por 

prolação, ou seja, efeito de pronunciação do Verbo divino. O Aquinate afirma que os 

arianos difamavam Valentino por esse fato, devido à maneira com que Valentino 

declarava prolação 17  como causa da existência do Filho, contra esse ato do 

pensamento de Valentino que Agostinho critica em seu livro Sobre as Heresias, obra 

escrita em 428 dc. (Aquino, 2001, p. 583).  

Terceira questão apresentada por Tomás de Aquino diz respeito à propriedade 

do nome Verbo, Tomás compreende que no nome Verbo e o no Filho há propriedade 

equivalente concordando com o Pensamento de Santo Agostinho livro, Sobre 

Trindade, que conclui Chamamos Verbo pelo mesmo motivo que chamamos Filho. 

Tomás entende que a concepção do Filho que concerne a sua propriedade pessoal 

foi significada por vários nomes exemplo: Emanuel, Príncipe da Paz, Cordeiro de 

Deus, Messias, Alfa e Ômega18, Princípio e Verbo. Tomás complementa que muitos 

nomes foram outorgados ao Filho para expressar de diversas maneiras toda a 

plenitude da perfeição do Filho unigênito de Deus. Chamamos ao Filho de Deus 

devido à conformidade apropriada à natureza do Pai. O Filho estava com o Pai desde 

toda eternidade, pois o filho é coeterno19. O Filho possui total semelhança com o Pai, 

portanto, dizemos que Ele é a imagem do Pai. O Filho foi concebido pelo Pai de modo 

imaterial, por isso o chamamos de Verbo.  

Quarta questão Tomás volta a tratar sobre o conhecimento e identifica que 

conhecer em Deus é referido em sentido essencial, o Pai gerou o Filho, logo o Filho 

não é o Deus gerador em absoluto. O Filho conhece na perspectiva de quem realiza 

o Verbo, que foi produzido no conceito interior da mente do Pai. Em Deus, o Verbo 

                                            
17 Prolação: Ação ou efeito de proferir, de pronunciar. / Pronunciação.  
18 Alfa e Ômega: Alfa primeira letra do alfabeto grego; Ômega última letra do alfabeto grego que 

significa que o Filho de Deus é o início e o fim.  
19 Coeterno: Aquele que existe com o outro desde toda a eternidade.  
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que realiza não está separado do intelecto divino, mas apenas pela atribuição que 

ele se difere do princípio do Verbo.  

Quinta questão Tomás retoma o assunto do Livro de Hebreus que trata a 

respeito do Filho no tocante ao efeito do Verbo sobre as coisas, visto que o Filho as 

sustenta pela força de seu poder. O Aquinate qualifica o verbo em sentido figurado, 

que decorre do efeito do Poder do Verbo o qual com seu Poder mantém a 

organização do cosmo e sua funcionalidade em ordem. São Basílio de Cesaréia 

(329-379) tem uma interpretação peculiar, visto que considera verbo por Espírito 

Santo, entretanto Tomás acredita que há uma impropriedade de forma figurada no 

pensamento de Basílio. (Aquino, 2001, p. 584).  

  

2.4     SABEDORIA DA CRIAÇÃO.  
  

O sábio Salomão personifica a Sophia20 que significa Sabedoria. No Livro de 

Provérbio21 no capítulo 8, onde o Rei Salomão discorre que antes das obras mais 

antigas lá estava a Sabedoria. A Sabedoria afirma ter sido concebida a partir da 

Eternidade e estabelecida no Princípio antes da construção da Terra. Portanto, 

Salomão afirma que a Sabedoria era coeterna com Deus antes da criação do cosmo. 

Dantes do início da terra como Princípio que deu origem às coisas existentes, dantes 

que o primeiro pó da terra fosse formado. Antes do Criador compor os pilares que 

deram fundamento à construção do planeta Terra, a sabedoria era o Arquiteto do 

universo. Quando o Criador estabelecia os céus e a Terra concebia o horizonte, a 

Sabedoria de Deus dava forma e edificava todas as coisas compondo a existência 

do cosmo junto ao Pai, sendo a Sabedoria seu arquiteto. O Filho de Deus Pai se 

apresenta como agente da criação na forma da infinita Sabedoria divina. Cabe agora 

identificar se no pensamento de Tomás de Aquino o Verbo, assim como na Obra de 

Salomão, implica uma relação com a existência das criaturas. (Provérbios, 950 aC, 

p.637).  

  

                                            
20 Sophia: Palavra grega que significa sabedoria.  É também traduzido como a figura feminina para  

“o Verbo”, significando santidade.   
21 Livro de Provérbios: livro da sabedoria prática começa lembrando que o Temor ao Senhor é o 

Princípio da sabedoria. Trata assuntos morais, de bom senso e de boas maneiras. Provérbios revela 

a antiga sabedoria dos mestres israelitas.  
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2.5 O VERBO IMPLICA RELAÇÃO COM A EXISTÊNCIA DAS 

CRIATURAS EM TOMÁS DE AQUINO?  

  

Tomás em sua análise a respeito se o nome Verbo implica relação com as 

criaturas inicia seu pensamento levantando questões que serão refutadas. Tomás 

pondera, que o que lhe parece a princípio é que o nome Verbo não implica relação 

com a existência das criaturas. A primeira observação do Aquinate consiste em 

considerar que todo nome que estabelece relação com a criatura é proferido no 

sentido essencial, o nome Verbo é dito no sentido pessoal, porquanto não implica 

relação com as criaturas. Tomás expressa em sua segunda consideração que o que 

estabelece relação com a criatura arguiu a Deus indicando o tempo como Senhor e 

Criador.   

Tomás entende que o nome Verbo é imputado a Deus desde a eternidade, 

porquanto não estabelece ligação com a criatura. Terceira consideração de Tomás 

indica que Verbo estabelece um elo com aquilo do qual se origina, entretanto, se o 

Verbo estabelece ligação com a criatura cabe inferir que procede da criatura. A 

quarta consideração dita por Tomás afirma que devido ao fato de haver muitas ideias 

das diversas relações estabelecidas pelo Verbo com as criaturas, é possível 

considerar que em Deus não haja apenas um Verbo, mas sim vários verbos.  Há 

também uma quinta observação feita por Tomás que explica que havendo uma 

relação com a criatura na qual esteja estabelecida conexão com o nome Verbo, isso 

só será possível no caso em que as criaturas sejam conhecidas por Deus. Tomás 

sabendo que Deus é onisciente considera, que Deus não só conhece os entes como 

também os não-entes. Tomás então infere que o Verbo estabelece relação com os 

não-entes e identifica incoerência no raciocínio, pois lhe parece inexato. (Aquino, 

2001, p. 585).  

Tomás tendo identificado espúrio o argumento anterior passa a discorrer em 

sentido oposto e caminha para o pensamento de Agostinho que afirma que o nome 

Verbo estabelece conexão com o Pai, e conexão causal com todas as coisas que 

foram criadas por efeito do poder que decorre do Verbo. Tomás compreende que 

Verbo estabelece relação com a criatura e afirma que Deus conhece cada uma de 

suas criaturas. Tomás salienta que a concepção que há no Verbo trouxe a existência 

tudo que conhecemos em Ato. Na óptica humana há tantos verbos quantos forem 
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necessários para abarcar a diversidade de coisas existentes, entretanto, o Criador 

conhece em um só ato a si mesmo e a todas as coisas. O Verbo exprime o conceito 

da mente interior do Pai, mas também a toda criatura. Tomás concebe que o Verbo 

de Deus é a expressão, é a sabedoria de Deus a manifestação do conhecimento e 

causa divina em Deus Pai, que, por conseguinte é a causa das criaturas. Tomás para 

provar o seu pensamento cita as sagradas escrituras especificamente o Salmo 32, 

que afirma que Deus proferiu a Palavras e as coisas passaram a existir. Tomás então 

ressalta que se encontra no Verbo a razão divina que traz à existência as coisas que 

na mente de Deus já se encontravam realizadas. (Aquino, 2001, p. 585).  

A primeira questão que Tomás desenvolve procura responder se o Verbo 

implica relação com as criaturas consiste em considerar que o nome pessoal está 

contido na natureza divina de forma adjunta, porquanto quando usamos a expressão 

pessoa individualizamos a substância seja ela denominada como Pai, Filho ou 

Espírito operando sobre a natureza uma análise racional para compreensão do que 

é divino. Tomás compreende que no que diz respeito a um nome de pessoa 

considerando a relação pessoal, é válido inferir que nesse caso em especifico no que 

concerne ao nome pessoal não implica relação com o que foi criado, entretanto, a 

relação está presente no que concerne à natureza do Ser que cria e então estabelece 

relação com o ser que foi criado. Tomás entende que com a mesma propriedade que 

o Filho é o Filho, lhe é apropriado afirmar que o Filho é o Deus gerado. O Filho então 

é o Criador gerado pelo Pai pelo qual o Pai estabelece relação com o ser criado por 

meio do Filho que é o Verbo, que estabeleceu relação entre o Criador e a sua criatura 

por intermédio do Verbo de seu poder.   

Segunda questão tratada por Tomás refere-se ao fato que as relações podem 

ser consecutivas de uma ação. Tomás percebe que há nomes que estabelecem uma 

relação do Criador com a criatura. Segundo Tomás essa relação é proveniente da 

ação exercida pelo Criador, que culmina com um resultado externo. O Aquinate 

entende que essa relação gera um efeito exterior do qual se origina a necessidade 

de governar o que foi criado. A ação do criador no que concerne a conhecer e querer 

não tem como objetivo final apenas o efeito externo de sua ação, no entanto, 

permanece naquele que age com intuito de adquirir o conhecimento e orquestrar a 

funcionalidade e manutenção de sua criação. (Aquino, 2009, p.8).  
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O Aquinate justifica que esses nomes não são facultados a Deus no Tempo. 

Esta é a relação implicada no nome Verbo no que tange à relação estabelecida com 

a criatura. Tomás então ressalta que não são todos os nomes que estabelecem 

relação do Criador com a criatura, que se aplicam a Deus no Tempo, sobretudo 

aqueles que estabelecem uma relação proveniente de uma ação de Deus que seja 

resultante de um efeito externo. Terceira questão aborda a onisciência de Deus pela 

qual o Criador conhece sua criatura, no tocante a sua essência, de modo que o Verbo 

não procede da criatura, na verdade a criatura é a expressão do efeito externo da 

manifestação do Verbo. (Aquinate, 2001, p. 586).  

Quarta questão, Tomás retoma no que concerne a ideia que consiste em 

analisar se há apenas um Verbo em Deus. Tomás então explica que o termo ideia é 

utilizado com o objetivo de estabelecer relação com a criatura. Portanto, em Deus é 

dita no plural, porquanto não se refere a um nome pessoal. Entretanto, o termo Verbo 

é utilizado com a finalidade de estabelecer relação com o que é dito e também faz 

menção às criaturas, todavia, Deus pelo ato de conhecer a si mesmo, em sua 

sapiência conhece perfeitamente todas as criaturas. Por isso, Tomás afirma que em 

Deus há um só Verbo, que é dito em sentido pessoal manifestação do seu Filho 

unigênito.  

Quinta questão, Tomás aborda novamente a indagação sobre o conhecimento 

de Deus e salienta que da mesma maneira que o conhecimento de Deus tange aos 

não entes, do mesmo modo o Verbo de Deus contempla os não entes, visto que há 

uma equivalência de conhecimento entre Deus e seu Verbo, segundo Tomás é sobre 

essa questão que Agostinho tratava afirmando que a expressão Verbo não implica 

relação somente com o Pai, mas cabe dizer que Verbo estabelece relação com as 

coisas criadas por intermédio do seu poder. Todavia no que tange aos entes, o Verbo 

é expressão e causa, no tocante aos não entes é a expressão e manifestação.  

  

2.6    VERBO FÓLEGO DA VIDA.  
  

No princípio da formação da Terra, o Deus que é sobre todos os deuses, 

denominado como Elohi, ou Elohim 22 foi a causa primeira a origem dos céus e da 

terra. O que significa a palavra Elohi, ou Elohim.   

                                            
22 ENIH GIL’EAD, Bíblia Hebraico-Português, Livro de Genesis completo. Vianópolis GO: 2011, p. 1  
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Na palavra Elohi podemos separar o radical, “LOHI”: é muito curioso que 

mesmo nos dias de hoje, encontrarmos um idioma espanhol denominado: 

"Euskara23-Basco", onde o radical “LOHI” refere-se, ao lodo e ao barro. A palavra 

ELOHI, pode ser separada: ELLOHI, EL LOHI, EL = O e LOHI = barro, isto é, o lodo 

ou o barro. Na palavra EL proveniente do Aramaico idioma dos hebreus, é um dos 

nomes do Deus Judeu. O que nos dá a possibilidade de traduzir como Deus no lodo, 

ou Deus no Barro, ELOHI DEUS, ELOHIM DEUSES, o que nos levar a crer em 

conformidade com o pensamento de Tomás a presença da Santíssima Trindade no 

ato da criação dos céus e da terra, e também na formação do homem feito do barro.   

Uma das traduções para a palavra lodo: é o sedimento próprio de terras 

inundadas. Portanto, lodo consiste na fusão da água com barro, lodo em algumas 

circunstâncias serve como ambiente apropriado para o desenvolvimento de seres 

vivos.   

Narrativa das sagradas escrituras: “façamos24  o homem à nossa imagem 

conforme a nossa semelhança”, na transcrição mais próxima do original hebraico: 

“'Elohim na'asseh 'adam betsalmenu kidemutenu”, palavra homem é “adam” que 

significa aquele formado do barro, da mesma origem da palavra “edom”, ou “adom” 

que significa vermelho, o que nos leva a entender que ele poderia ter uma coloração 

avermelhada como é o barro. A sagrada escritura afirma que Elohim formou o homem 

do pó da terra o que nos remete à possibilidade da junção de terra e água para dar 

forma ao corpo do homem, então a formação do lodo mais próximo de uma argila 

vermelha e salienta que Elohim soprou nas narinas do homem o Verbo o que lhe deu 

vida. O fôlego de Vida dado por Elohim ao homem é o Princípio vital da mente e do 

corpo que consiste na capacidade de pensar imaginar, falar, mover o seu corpo com 

ordens que saem de sua cabeça. Elohim sopra o seu Verbo na cabeça do homem 

especificamente em suas narinas e confere ao homem uma centelha do Verbo que 

o torna, o homem, coroa da sua criação ser racional. Criador une céus e terra com a 

criação do homem e daquela que o completa, a Mulher, por que do corpo do homem 

foi feita a Mulher que é ajudadora e completude na geração, deste encontro dos seus 

                                            
  
23 DICIONÁRIO, Euskara-Espanhol, editorial: cantabriga, p.135 e 150  
24 ENIH GIL’EAD, Bíblia Hebraico-Português, Livro de Genesis completo. Vianópolis GO: 2011, p. 5.  
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corpos, desta conjunção concebe e dá continuidade à espécie humana.(Aquino, 

2009, p. 37).  

 

 

  

  

Conclusão   

  

O trabalho apresentado sobre o Verbo de Deus naturalmente não tem 

pretensão em ser categórico, no tocante a encerrar ou esgotar um tema tão rico, 

complexo e profundo. Conforme dito no resumo o objetivo consistiu numa análise 

simples do pensamento de Tomás de Aquino, no que tange ao evangelho de João 

que afirma ser o Verbo de Deus o Princípio que trouxe à existência todas as coisas 

que compõe o cosmo. Tomás com tamanha sabedoria nos fez refletir a respeito das 

verdades divinas, compreendemos que a palavra Verbo é atribuída ao Filho em 

sentido pessoal e não essencial. O Verbo é proferido pela voz e tal fato procede do 

interior e se subdivide em palavra e sua significação que é o verbo exterior. A palavra 

exterior que não tem significado não pode ser chamada de verbo, quando 

denominamos uma palavra chamando-a de verbo é porque esta palavra significa um 

conceito interior da mente. O primeiro e principal conceito do Verbo consiste em ser 

o conceito interior da mente.   

A Palavra também é de vital importância, visto que ela é o verbo exterior que 

se propaga a fim de exprimir o conceito interior da mente. Verbo é a sabedoria gerada 

e é a própria manifestação da concepção do sábio, é o conhecimento gerado. O 

Verbo em Deus consiste em pronunciar e ver com o pensamento. Conceber o Verbo 

é resultante do movimento do olhar divino indo em direção ao pensamento. Em 

terceiro, encontramos a imagem que é gerada quando a palavra é proferida. 

Conceituamos o primeiro verbo, movimento que naturalmente ocorre no intelecto, 

como mover, conhecer e pensar. O segundo verbo é o anjo, que é o mensageiro da 

palavra divina.  

A característica do terceiro verbo consiste no fato que esse verbo não se 

pronuncia com a voz, visto que é proveniente do coração. Há também a quarta 

maneira de expressão do verbo que é feita em sentido figurado, que consiste no que 
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é significado ou feito. Agostinho ressalta que em Deus no sentido do conceito do 

intelecto entende-se que antes que o verbo fosse um pensamento, dantes que o 

verbo chegasse a ser imaginação ou até mesmo fosse proferido, o Verbo já o 

conhecia e é sabedor de todas as coisas, dantes que as coisas se tornem realidade. 

O conceito do intelecto se aproxima daquele Verbo sobre o qual foi dito no evangelho 

de João “No princípio era o Verbo”. Quando o Verbo se manifesta não o faz para seu 

próprio deleite, mas para trazer a realidade o que estava projetado na mente interior 

de toda a Trindade e também toda criatura.   

O Ato de conhecer em Deus compreende a completa identidade, porquanto 

em Deus o intelecto e a coisa em si são um só. Inferimos que o Verbo dito no 

evangelho de João que pode ser traduzido como Princípio é o mesmo Princípio que 

atuava no Livro de Genesis que decodificado deixa clara a semelhança entre a 

palavra Verbo e a palavra hebraica Bereshit, que apesar da grafia diferente quando 

nos aprofundamos em seu significado encontramos Princípio como, origem na 

palavra Rósh, que significa cabeça, sede do pensamento, das decisões, morada do 

Verbo.  

Compreendemos que o Verbo é nome próprio da segunda pessoa da 

Trindade, o Filho e só o filho é dito como Verbo em Deus conforme Tomás identificou 

a verdade contida no entendimento de Agostinho: chamamos de Verbo pelo mesmo 

motivo que o chamamos de Filho. O Verbo não é um acidente ou um efeito de Deus 

ele é parte da própria natureza divina. A pessoa do Filho em Deus é proveniente da 

emanação do intelecto. A concepção do Filho e sua singularidade é a sua 

propriedade pessoal, a perfeição do Filho demonstra que ele é conatural com o Pai, 

portanto o Pai o chama de Filho. O Filho é coeterno com o Pai, porquanto é chamado 

de Esplendor. O Filho tem total semelhança com o Pai, por isso é denominado a 

Imagem do Pai. O Filho foi gerado pelo Pai de maneira imaterial por esse fato chama-

se Verbo.   

Ademais, o Verbo impactava de forma construtora a arquitetura de todo 

universo, a personificação da Sophia Sabedoria divina é identificada no Livro de 

Provérbios do Sábio Rei Salomão, que ao discorrer afirma que a Sabedoria era 

coeterna com o Criador, visto que a Sabedoria afirma ter sido concebida desde a 

Eternidade antes do Princípio do pó da terra fosse formado, lá estava a Sabedoria 
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quando o Criador preparada os céus e a Terra estabelecia os pilares que davam 

estrutura fundamental ao cosmo a Sabedoria era o arquiteto do criador.  

Tendo em vista que o Filho então é o Criador gerado pelo Pai pelo qual o Pai, 

por meio do Filho constitui relação com o ser criado, porquanto o Filho é o  

Verbo, que estabeleceu relação entre o Criador e a sua criatura por intermédio 

do Verbo de seu poder. Entendemos que Deus pelo ato de conhecer a si mesmo, em 

sua sapiência conhece perfeitamente todas as criaturas. Por isso, Tomás afirma que 

em Deus há um só Verbo, que é dito em sentido pessoal manifestação do Filho 

unigênito do Pai. No princípio da criação Elohim efetua a obra prima de sua criação 

o homem. Ao Homem é dado o fôlego de vida o que o torna diferente das outras 

criaturas até então criadas, em suas narinas Elohim sopra o Verbo que lhe dá 

capacidade de pensar, imaginar, usar a Palavra e ser semelhante ao seu criador 

tendo o verbo. Tomás entende que é sobre essa questão que Agostinho tratava 

afirmando que a expressão Verbo não implica relação somente com o Pai, mas cabe 

dizer que Verbo estabelece relação com as coisas criadas por intermédio do seu 

poder.  

Tudo foi feito pelo Verbo, com o Verbo tudo veio a existir, o Verbo é a 

manifestação do conhecimento de Deus. O Verbo é a inteligência divina, a 

inteligência é a causa primeira da realização, que se realiza da seguinte maneira 

pensamento, palavra e ação. O verbo é o elemento fundamental da construção do 

pensamento, o pensamento se faz conhecido de forma externa por meio da palavra 

e seu significado. A manifestação do Verbo é o pensamento, a Palavra é a 

exteriorização do pensamento. Tomás afirma no texto citando Agostinho que diz que 

conhecimento é amor, o Verbo, portanto, é a manifestação do amor de Deus Pai para 

com as suas criaturas.   

O Verbo de Deus é a Palavra, é a manifestação do amor, é luz de Deus que 

permeia e realiza a existência e exterioriza o pensamento de Deus de forma 

construtora. O Verbo é o pensamento da mente de Deus que se manifesta através 

da Palavra, na Sagrada Escritura, no livro de João está escrito: “o Verbo estava com 

Deus”, a Palavra habitava desde o Princípio o pensamento de Deus. Deus então se 

faz presente no mundo sensível através do Lógos que é o Verbo de Deus. Princípio 

construtor e ordenador de tudo quanto existe.  
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O desenvolvimento desse trabalho pensaria em aprofundar tratando a respeito 

da encarnação do Verbo, discorrendo sobre o mistério da encarnação explorando a 

problemática apontada por Tomás se a união foi feita na pessoa ou na natureza. Se 

em Cristo há uma só Hipóstase ou duas. Se em Cristo há um só Ser. Mas o Verbo 

foi o nosso propósito, deixando em aberto uma linha de estudo.  
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