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RESUMO 

A presente tese possui como objetivo analisar o conceito de ecclesia segundo o 
pensamento de Jerônimo de Estridão. “Ecclesia”, nomenclatura latina cuja origem grega 
designa “assembleia, reunião”, é a palavra que desde o advento do cristianismo passa a 
designar o corpo de pessoas que professam a fé cristã. Jerônimo foi um autor cristão que 
viveu durante a segunda metade do século IV d.C. e as primeiras décadas da quinta 
centúria, tendo circulado por muitas regiões do espaço romano, dentre as quais 
destacamos a cidade de Roma, e Belém, na Palestina. Ao longo dos anos 300 o 
cristianismo estava longe de encontrar unidade doutrinária, já que nesse momento da 
tardo-antiguidade a multiplicidade de crenças em seu interior era grande, além da atuação 
específica de cada imperador em relação à gestão da política, da sociedade, da economia 
e da religião. O escritor produz obras de caráter histórico, apologético, biográfico, entre 
outras, as quais constituem um legado importante para a história romano-cristã ocidental. 
Os principais escritos analisados são a Crônica, o Debate entre um luciferiano e um 
ortodoxo e as Cartas 15 e 16 do seu epistolário, elaboradas aproximadamente entre os 
anos 376 e 381. Estas obras, ao mesmo tempo em que divergem quanto ao gênero e tema, 
possuem a característica em comum de defender a crença nicena, de maneira explícita ou 
não. Tal crença fora estipulada como a verdadeira no Concílio de Niceia de 325, contudo 
nunca recebeu consentimento de todos os fiéis; o trabalho jeronimiano vai ao encontro de 
esforços da época em definir uma ortodoxia pautada na fé nicena. No decorrer do trabalho 
percebemos que, para o autor, a ideia de ecclesia está vinculada de forma direta à 
ortodoxia nicena. O tema é relevante para conhecermos um pouco das condições político-
religiosas da Antiguidade Tardia através do olhar de um personagem de envergadura da 
época. 

 

Palavras-chave: Jerônimo de Estridão; ecclesia; cristianismo niceno; ortodoxia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The present thesis aims to analyze the concept of ecclesia according to the 
thought of Jerome of Stridon. "Ecclesia", Latin nomenclature whose Greek origin 
designates "assembly, gathering", is the word that since the advent of Christianity has 
designated the body of people who profess the Christian faith. Jerome was a Christian 
author who lived during the second half of the fourth century A.D. and the first decades 
of the fifth century, and circulated in many regions of Roman world, among which we 
highlight the city of Rome, and Bethlehem, in Palestine. During the 300s, Christianity 
was far from finding doctrinal unity, since at this time in late antiquity the multiplicity of 
beliefs within it was great, in addition to the specific actions of each emperor in relation 
to the management of politics, society, economics, and religion. The writer produces 
works of a historical, apologetic, and biographical nature, among others, which constitute 
an important legacy for Western Roman-Christian history. The main writings analyzed 
are the Chronicle, the Dialogue against the Luciferians, and the Letters 15 and 16 of his 
epistolary collection, written approximately between the years 376 and 381. These works, 
while differing in genre and theme, have the common characteristic of defending the 
Nicene belief, explicitly or not. This belief was stipulated as the true one at the Council 
of Nicaea in 325, but never received the consent of all the faithful; the Jeronimian work 
meets the efforts of the time to define an orthodoxy based on the Nicene faith. Throughout 
the work we see that, for the author, the idea of ecclesia is directly linked to the Nicene 
orthodoxy. The theme is relevant for us to know a little about the political-religious 
conditions of Late Antiquity through the eyes of a personage of the time. 

 

Key-words: Jerome of Stridon; ecclesia; nicene christianity; orthodoxy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RIASSUNTO 

Il presente testo mira ad analizzare il concetto di ecclesia secondo il pensiero di 
Girolamo di Stridone. "Ecclesia", nomenclatura latina la cui origine greca designa 
"assemblea, riunione", è la parola che dall'avvento del cristianesimo designa il corpo di 
persone che professano la fede cristiana. Girolamo fu un autore cristiano che visse durante 
la seconda metà del IV secolo d.C. e i primi decenni del V secolo, avendo circolato in 
molte regioni dello spazio romano, tra le quali si evidenzia la città di Roma, e Betlemme, 
in Palestina. Durante tutto il 300, il cristianesimo era lontano dal trovare un'unità 
dottrinale, poiché in quel periodo della tarda antichità, la molteplicità delle credenze al 
suo interno era grande, oltre all'azione specifica di ogni imperatore in relazione alla 
gestione della politica, della società, dell'economia e della religione. Lo scrittore produce 
opere di carattere storico, apologetico e biografico, tra le altre, che costituiscono 
un'importante eredità per la storia occidentale romano-cristiana. I principali scritti 
analizzati sono la Cronaca, il Disputa tra un luciferiano e un ortodosso e le Lettere 15 e 
16 del suo epistolario, elaborate approssimativamente tra gli anni 376 e 381. Queste 
opere, pur essendo diverse per genere e tema, hanno la caratteristica comune di difendere 
il credo niceno, esplicitamente o meno. Tale credenza fu stipulata come la vera al Concilio 
di Nicea nel 325, ma non ricevette mai il consenso di tutti i fedeli; l'opera geronimiana 
risponde agli sforzi dell'epoca nel definire un'ortodossia basata sulla fede nicena. In tutta 
l'opera vediamo che, per l'autore, l'idea di ecclesia è legata direttamente all'ortodossia 
nicena. Il tema è rilevante per noi per conoscere un po' le condizioni politico-religiose 
della tarda antichità attraverso gli occhi di un personaggio dell'epoca. 

 

Parole-chiave: Girolamo di Stridone; ecclesia; cristianesimo niceno; ortodossia. 
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Introdução 

Iniciei os meus estudos alinhados às perspectivas da Antiguidade Tardia no 

primeiro ano da graduação, em 2010, momento em que tive contato com as aulas e ideias 

do Professor Doutor Renan Frighetto. Ali, pude aprender que entre o mundo antigo e o 

medieval existe outro período histórico marcado por especificidades, as quais não fazem 

parte nem da época que o precede nem da posterior, mas possui conexões com ambas, 

uma vez que a Antiguidade Tardia (séculos II a VIII) absorveu e reinterpretou elementos 

clássico-helenísticos e deu base para vivências e construções do Medievo1. 

Quando falamos desses elementos, vivências e construções, nos referimos, por 

exemplo, ao conceito de imperium: essa palavra latina que significa “poder de mando 

militar”, o qual era exercido pelos cônsules em momentos de conflitos durante a 

República romana (VI-I a.C.), e pelo princeps (príncipe) durante o Principado (séculos I 

e II d.C.), assumiu outra conotação ao longo dos séculos III, IV e V d.C. Nesses séculos, 

já pertencentes à tardo-antiguidade, o detentor do poder romano já não era mais o senador 

ou o príncipe, mas o governante divinizado, primeiro não cristão e depois cristão. O perfil 

do seu poder ia além da qualidade militar, para enfrentamento de inimigos externos, agora 

possuía uma dimensão também religiosa - embora possamos encontrar indícios dessa 

transformação na passagem da República ao Principado, pois havia a promoção de 

governantes vinculados a nome de deuses, como é o caso de Augusto associado a Júpiter.  

Ligado a isso, existe o conceito de auctoritas (autoridade), o qual sofreu alterações 

de maneira concomitante à transformação do poder político romano, primeiro nas mãos 

do Senado, depois do princeps e em seguida do imperator (imperador). Além disso, a 

legitimação do exercício do poder transformou-se ao longo desses diferentes regimes 

políticos. No caso do cristianismo, esse elemento característico da tardo-antiguidade 

funcionou como base de afirmação do poder político romano centrado na figura do 

imperador, a partir de meados do século IV d.C.  

O cristianismo passou de crença ignorada e ilícita, por parte do centro do poder 

político, à religião oficial do mundo romano neste século IV2. A ecclesia (grosso modo, 

“igreja”) cristã, até então formada por fiéis em sua maioria desconhecidos e afastados da 

esfera política, passa a possuir membros e dirigentes participantes das teias do poder 

 
1 No apêndice 1 há uma exposição sobre o conceito historiográfico de Antiguidade Tardia; aquele espaço 
nos pareceu mais adequado para esse fim, tendo em vista a não-quebra do fluxo de pensamento a que nos 
propusemos na introdução. 
2 O cristianismo foi oficializado, o que não quer dizer que passou a ser praticado por todas as pessoas em 
todos os lugares.  
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imperial. A estrutura eclesiástica se complexifica conforme a Igreja é incorporada à 

organização do império. Embora não possamos separar política e religião nos tempos 

precedentes à Antiguidade Tardia romana, neste período as duas se amalgamam de uma 

forma muito profunda através do cristianismo.  

Por outro lado, a proporção que o cristianismo assumiu deveu-se também a 

possibilidades favoráveis já existentes naquele contexto, como a filosofia estoica, que 

apresentava a noção de divindade única. A absorção parcial de visões e conceitos da 

esfera não cristã ocorrida no campo da fé cristã forneceu fundamentação para que esta 

fosse aceita e unida a um ambiente que extrapolava o aspecto religioso, mesclando-se à 

constituição política. 

Apesar do número considerável de estudiosos que refletem sobre os seus objetos de 

pesquisa enquadrados no seio da Antiguidade Tardia, esse conceito necessita ser ainda 

demonstrado através de novos trabalhos3, comprometidos com a expansão e divulgação 

do conhecimento histórico no nosso país. Percebemos que o pensamento pejorativo a 

respeito dessa época permanece na sociedade em geral e ainda no meio acadêmico. É 

necessário, então, que cada pesquisador que trabalha com essa temática faça um esforço 

no sentido de descontruir tal visão negativa - comumente associada à barbárie, queda da 

brilhante civilização greco-romana, imposição de um cristianismo tirano, entre outras 

depreciações - e que proponha, em contrapartida, uma nova forma de enxergar o mundo 

tardo-antigo. Essa é uma das propostas do nosso trabalho. A ideia negativa que 

comentamos é expressa mais detalhadamente pelo historiador inglês oitocentista Edward 

Gibbon: 

A ascensão de uma cidade que se avantajou num império bem merece, 
por singular prodígio, ser tema de reflexão para um espírito filosófico. 
Todavia, o declínio de Roma foi a natural e inevitável conseqüência da 
grandeza imoderada. A prosperidade fez com que amadurecesse o 
princípio de decadência; as causas de destruição se multiplicaram com 
a extensão das conquistas; e, tão logo o tempo ou os acidentes 
removeram os sustentáculos artificiais, a estupenda estrutura desabou 
sob seu próprio peso. A história de sua ruína é simples e óbvia; em vez 
de perguntar por que o Império Romano foi destruído, devemos antes 
surpreendernos de ele ter durado tanto. As legiões vitoriosas, que em 
guerras remotas adquiririam os vícios de estrangeiros e mercenários, 
primeiro tiranizaram a liberdade da República e mais tarde violaram a 

 
3 Renan Frighetto nos alerta em um texto publicado em 2010 que “o conceito de Antiguidade Tardia sofre 
uma enorme resistência nos meios acadêmicos e científicos nacionais e internacionais”. Em A longa 
Antiguidade Tardia: problemas e possibilidades de um conceito historiográfico. Por uma longa duração: 
perspectivas dos estudos medievais no Brasil. Atas da VII Semana de Estudos Medievais. Brasília: 
2010, p.111. É claro que desta data até agora vários trabalhos foram elaborados no sentido de desenvolver 
e propagar a ideia de Antiguidade Tardia, no entanto a tarefa ainda se mostra necessária.  
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majestade da púrpura. Os imperadores, preocupados com sua segurança 
pessoal e com a ordem pública, viram-se reduzidos ao vil expediente de 
corromper a disciplina que as tinham tornado temíveis a seu soberano e 
ao inimigo; relaxou-se a energia do governo militar, e finalmente 
dissolveu-se com as instituições facciosas de Constantino; e eis que o 
mundo romano foi engolfado por um dilúvio de bárbaros4. 

Seguindo com o pensamento do autor, no que diz respeito particularmente ao papel 

do cristianismo no processo de decadência romana, há a seguinte afirmação:  

Como a felicidade de uma vida futura é o grande objetivo da religião, 
quiçá não nos cause surpresa ou escândalo saber que a introdução, ou 
pelo menos o abuso, do cristianismo teve alguma influência no declínio 
e na queda do Império Romano. O clero pregava com êxito as doutrinas 
da paciência e da pusilanimidade; as virtudes ativas da sociedade eram 
desencorajadas e os últimos vestígios do espírito militar foram 
sepultados no claustro. Grande parte da riqueza pública e privada se 
consagrou às especiosas exigências da caridade e da devoção, e a 
soldada era esbanjada com turbas inúteis de ambos os sexos que só 
podiam alegar os méritos da abstinência e da castidade. A fé, o ardor, a 
curiosidade e as paixões mais terrenas da maldade e da ambição 
acenderam a chama da discórdia teológica; a Igreja e mesmo o Estado 
foram divididos por facções religiosas cujos conflitos se demonstravam 
por vezes sangrentos e sempre implacáveis; a atenção do imperador se 
desviou dos acampamentos para os sínodos; uma nova tirania oprimia 
o mundo romano e as seitas perseguidas se tornaram inimigas secretas 
de seu país5.  

A nossa intenção ao apresentar alguns pontos de vista de caráter depreciativo a 

respeito do período tardo-antigo romano a partir desse historiador não é denegrir o 

trabalho que ele e vários outros autores do período, assim como estudiosos posteriores, 

fizeram. Não devemos desmerecer determinados esforços porque temos interpretações 

diferentes. A historiografia é assim construída, tendo sempre como base o que foi escrito 

antes de nós, para concordância, relativização, acréscimos e discordância, de maneira 

respeitosa. Além disso, o trabalho de intelectuais iluministas, assim como de autores 

novecentistas, foi e continua sendo imprescindível para o avanço do saber histórico. Esses 

eruditos pesquisaram abundantemente sobre períodos anteriores - destacamos aqui o que 

mais nos preocupa: o período tardo-antigo -, reuniram vasta documentação da época e 

apresentaram visões muito interessantes acerca dele.  

Outro aspecto que merece atenção é o contexto da escrita das obras historiográficas. 

Não podemos esperar que um intelectual do século XVIII, carregado de elementos que o 

 
4 Gibbon, Edward. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Cia da Letras, 2005, p. 538. 
5 Ibidem, p. 539-540. 
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circundavam naquele momento, nas esferas política, social e cultural, tenha a mesma 

cosmovisão que um estudioso do século XXI, também imbuído de uma formação 

específica.  Nesse sentido, é produtivo o trabalho historiográfico das últimas décadas em 

renovar ideias e conceitos - buscando evidentemente o amparo nas fontes -, como o de 

“civilização”, “barbárie”, “invasão”, “queda”, entre exemplos quase incontáveis. 

Também é salutar atermo-nos à categoria numérica das palavras, como é o caso do que 

comumente chamamos de “cristianismo”: talvez pudéssemos pensar em “cristianismos” 

para o período da tardo-antiguidade, pois havia muitos entendimentos diferentes no 

interior dessa religião. Uma solução possível e eficaz para nos referirmos a tal 

multiplicidade é trabalharmos com a ideia de “vertentes cristãs”.  

Contudo, por mais que busquemos enquanto historiadores nomenclaturas 

adequadas aos objetos e contextos com os quais lidamos, é impossível não falharmos 

nesse quesito. Se não tropeçamos com as palavras e conceitos que são o foco da nossa 

pesquisa, certamente haverá equívocos no contexto mais amplo. Sendo assim, declaramos 

a limitação que a presente pesquisa apresenta no campo conceitual-linguístico, embora 

almejemos à clareza e à explicação.  

O século IV d.C. é especialmente importante na definição do/s cristianismo/s, pois 

foi ao longo dessa centúria que esse passou pela última grande perseguição, tornou-se 

livre para ser seguido e praticado, ascendeu à ambiência política imperial, foi discutido 

no primeiro concílio ecumênico da História e em diversos outros que se seguiram, de 

caráter também regional, e fixou-se junto ao poder do imperator ao ser declarado a 

religião oficial do espaço romano. Na verdade, uma vertente específica do cristianismo é 

que foi decretada como a religião imperial, o cristianismo católico ou niceno - o nome faz 

referência ao Concílio de Niceia, o primeiro concílio ecumênico e convocado pelo 

imperador, no ano de 325 d.C.  

Não existia apenas uma tipologia de cristianismo, mas muitas, regidas por práticas, 

e sobretudo dogmas, que diferiam entre si e causavam divisões e disputas. Grande parte 

dessas disputas visavam ao reconhecimento de cada crença como a verdadeira ou 

ortodoxa (conhecimento reto, sem desvios, verdadeiro). Nesse ínterim está o papel do 

imperador, com ações cabíveis a ele para a promulgação ou limitação das manifestações 

dogmáticas. Práticas políticas e práticas religiosas estão profundamente amalgamadas 

nessa época, sendo uma tarefa praticamente impossível a tentativa em distinguir 

determinados episódios.  
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  Particularmente no campo político-religioso é que gostaríamos de contribuir para 

os estudos da Antiguidade Tardia no Brasil. Tal desafio é o nosso objetivo geral. Partindo 

para as questões mais específicas que compõem esta pesquisa, indicamos a seguir o autor 

e as obras com as quais trabalharemos no decorrer do trabalho. 

A obra principal que nos ocupa é a Chronicon (Crônica) do autor cristão Jerônimo 

de Estridão (347-420), a qual compreende duas partes: a primeira é a tradução da Crônica 

de Eusébio de Cesareia (265-339), realizada por este nos primeiros anos do século IV, 

que compreende o intervalo de Abraão (2016 a.C.) até o ano 325 d.C.; a segunda parte é 

a continuação da narrativa, que abarca os anos 326 a 378. Trabalharemos com a segunda 

parte, que engloba os governos das dinastias constantiniana e valentiniana. O contexto 

político do recorte apontado era de grande agitação, busca por conquista e mantimento 

do poder, dificuldades de administração da grande extensão territorial sob comando 

romano, fracionamento do poder entre mais de um imperador e conflitos com povos de 

além das fronteiras imperiais - contudo, as relações entre romanos e não romanos 

estabeleceram-se muitas vezes de forma amigável, desde antes do período em questão.  

O erudito e futuro monge Jerônimo escreveu a obra no final desse mesmo século, 

por volta do ano 380, quando se encontrava na capital imperial de Constantinopla, na pars 

orientalis (parte oriental) do mundo romano. Oficialmente não havia nesse momento a 

divisão entre as partes ocidental e oriental, isso viria a ser decretado em 395 d.C. pelo 

imperador Teodósio. Porém, na prática, havia já distinções governativas e muitas vezes 

interesses destoantes entre ambas as regiões. Em 364 d.C. o território foi dividido 

verbalmente entre Valentiniano I, no lado ocidental, e Valente, no lado oriental. Ainda 

antes disso, no período tetrárquico, no qual quatro governantes exerciam o poder político, 

o espaço romano foi fracionado a fim de uma governação mais eficaz, diziam os seus 

idealizadores. Tal processo teve início no século III e alcançou característica legal apenas 

no final do século IV.  

Do ponto de vista religioso, existiam divergências marcantes no campo dogmático, 

as quais ganharam força ao longo do século IV. Essas discordâncias têm origem já no 

período apostólico e gradativamente se complicam à medida que a fé cristã conquista 

mais adeptos e, especialmente, adeptos das esferas mais intelectuais. São os cristãos 

eruditos, detentores de um conhecimento filosófico e especulativo e formados no 

conhecimento de base greco-helenística, também muitas vezes judaicas, que impulsionam 

a ampliação e o aprofundamento de questões dogmáticas e doutrinárias.  
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Embora tenhamos primeiro mencionado o aspecto político e em seguida o religioso, 

gostaríamos de frisar que tais elementos caminhavam conjuntamente, entrelaçando-se em 

diversos momentos. Isso se torna bastante evidente ao longo da quarta centúria, quando 

o cristianismo adentrou o ambiente político de maneira perceptível, através da sua 

incorporação por parte do imperador Constantino a partir do ano 312/313. Em 325 ocorre 

o Concílio de Niceia, e desse ponto em diante as discussões se tornam mais presentes em 

torno das diferentes vertentes dogmáticas do que havia sido em período precedente. No 

primeiro capítulo, abordaremos aspectos de cunho contextual englobando questões 

políticas e religiosas e retrocederemos temporalmente em momentos que julgarmos 

necessários. É o caso de quando falarmos das discussões filosófico-religiosas que 

eclodem ao longo do século IV e caminham junto ao poder político central, as quais 

fundamentam-se em ideias formadas nos séculos precedentes. 

No segundo capítulo, trataremos especificamente de Jerônimo, enquadrando-o no 

panorama apontado. Nesse momento encontra-se a Crônica, na qual o autor retoma o 

esforço de Eusébio em defender o cristianismo diante dos pagãos através de argumentos 

históricos e pretensamente persuasivos. Porém, o contexto político-religioso do 

estridonense modificou-se desde Eusébio; o cristianismo ao seu momento era livre e 

aceito pelas autoridades imperiais. O perigo concentrava-se sobretudo na divisão dentro 

da crença cristã, conforme pensavam autores da época, incluindo o próprio Jerônimo. A 

narrativa histórica do autor vai ao encontro das discussões e preocupações daquele 

contexto, em que a unidade era tão almejada em diversas áreas. A análise que 

desenvolvemos gira em torno da procura por entendimento do que significa ecclesia para 

Jerônimo. O conceito é relevante no pensamento do autor, dado o contexto de múltiplos 

cristianismos e a paulatina estruturação política do cristianismo niceno. A biografia De 

uiris ilustribus (Sobre os homens ilustres) servirá de apoio para a nossa análise. No 

terceiro capítulo abordaremos outras documentações do autor: duas epístolas escritas por 

ele ao bispo romano Dâmaso (305-384) e a obra apologética Altercatio luciferiani et 

orthodoxi (Debate entre luciferianos e ortodoxos). Além disso, consideraremos 

brevemente parte dos escritos de Basílio de Cesareia, autor contemporâneo a Jerônimo e 

um dos maiores defensores da doutrina nicena. Nossas colocações a respeito de Basílio 

ajudam a demonstrar a complexidade do tema doutrinário que faz moradia no autor da 

Crônica.  

Expliquemos a escolha de tais obras entre um catálogo imenso de atividade literária 

desse erudito, contando com escritos exegéticos, históricos, polêmicos e homiléticos, que 
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se iniciam na década de 370 e terminam apenas ao tempo de seu falecimento, em 420. No 

deserto de Cálcis, na Síria, Jerônimo escreve as suas primeiras cartas, incluindo as duas 

a Dâmaso estudadas por nós. Pouco depois, na cidade de Antioquia, se interessa por 

Orígenes de Alexandria, o que o leva a traduzir e comentar obras desse autor. 

Paralelamente, o erudito cristão redige um trabalho de caráter polêmico, o Debate entre 

luciferianos e ortodoxos, e em seguida elabora a Crônica. Essas obras estão conectadas 

de certa forma, uma vez que o pano de fundo que se destaca naquele momento é o dos 

conflitos entre diferentes linhas de pensamentos cristãos, as quais, por sua vez, são 

defendidas ou negadas por indivíduos influentes e sedes episcopais importantes - ou que 

desejavam ser.  

Debate entre luciferianos e ortodoxos é uma defesa à fé cristã nicena, as duas cartas 

enumeradas 15 e 16 do epistolário são cartas eclesiológicas, e a Crônica, embora não 

possua a característica explícita de defesa do niceísmo, é para nós fundamental, porque 

nela o autor desenvolve um trabalho historiográfico associado ao aspecto religioso. A 

Crônica é o acorde principal que fornece a harmonia, pois apresenta duas ideias preciosas 

a nós: a universalidade pautada em um passado hebreu e o destaque da história política e 

religiosa romana. Quanto ao trabalho Sobre os Homens Ilustres, a obra é posterior, tendo 

sido escrita no início da década de 390. Contudo, é um trabalho de apoio, já que se 

constitui na biografia de 135 homens cristãos célebres na visão do autor. Entre as figuras 

importantes, há muitos bispos, os quais representavam no período da tardo-antiguidade o 

perfil de protetores e propagadores da fé, e advogados da verdadeira doutrina - segundo 

a compreensão que cada crença tinha a seu respeito. Dessa forma, a ideia de ortodoxia é 

bastante presente na obra. 

Ao nosso ver, o conceito de ecclesia para Jerônimo de Estridão está diretamente 

vinculado à noção de ortodoxia, que é para o intelectual a fé nicena ou católica, aquela 

propagada pelo Concílio de Niceia. Diante de tantas crenças diferentes, todas intituladas 

cristãs, detalhes se tornam expressivos e pontos específicos do entendimento das 

Escrituras Sagradas6 (nomenclatura dada pelos adeptos à Bíblia) transformam-se em 

 
6 O que nomeamos como “Escrituras Sagradas” não estava completamente definido ao tempo de Jerônimo, 
ou seja, a canonicidade dos livros que viriam a compor o Antigo e o Novo Testamento ainda estava em 
discussão entre diversos intelectuais cristãos. Mesmo assim, a maioria dos livros eram já aceitos como 
sagrados e inspirados. Para aprofundamento da questão, ver BRUCE, F.F. O cânon das Escrituras. São 
Paulo: Hagnos, 2011, especialmente o capítulo “O Ocidente do século IV até Jerônimo”. Gostaríamos de 
esclarecer, também, que preferimos o uso da expressão “pensadores cristãos” ao invés de “Pais da 
Igreja/pais da igreja”, pois essa última pressupõe a prevalência de uma determinada igreja, a qual viria a se 
consolidar apenas durante o medievo, além de homogeneizar as diversas ideias existentes nos primeiros 
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impedimentos à unidade cristã. Somado a isso, há a vontade por diferentes partes 

religiosas em legitimar a sua crença e poder.  

Quanto a uma parte da trajetória dessa pesquisa, é importante mencionar que tive o 

privilégio de fazer parcela da minha formação doutoral junto à Universidade de Bolonha 

entre abril e junho de 2019 sob orientação do Professor Doutor Valerio Lieto Salvatore 

Neri. Embora tenham sido apenas três meses, a riqueza de ideias e o suporte de materiais 

excederam qualquer temporalidade. Com base no que pudemos observar a nível nacional 

e internacional, o personagem Jerônimo de Estridão carece de estudos no campo 

historiográfico, notadamente estudos em português, além de trabalhos a respeito da 

Crônica, obra em que aparece o historiógrafo cristão. Afunilando ainda mais, faltam 

pesquisas que abordem o Jerônimo historiógrafo cristão sem estar à sombra de Eusébio 

de Cesareia.  

Além disso, não há abundância de trabalhos historiográficos que tratem da 

multiplicidade de cristianismos no recorte da tardo-antiguidade romana. Quase sempre 

percebemos a referência ao cristianismo que se associou ao poder político central e a 

partir de então progrediu à oficialidade. Os questionamentos, conflitos, exílios e lutas 

geralmente não aparecem. Carecem-nos a indicação das inúmeras doutrinas e discussões 

dogmáticas no campo religioso-cristão. Na área teológica, sim, encontramos a menção e 

reflexões sobre essa multiplicidade. Buscamos apoio na Teologia para desenvolver o 

nosso estudo, pois é muito complicado falarmos de questões dogmáticas sem recorrermos 

a alguns vislumbres do conhecimento específico. Por outro lado, os estudos teológicos 

raramente conseguem dar conta do conhecimento histórico, já que o foco recai sobre os 

próprios pensamentos e crenças. Sendo assim, o empreendimento que temos em mãos é 

fazer uma análise histórica com a contribuição imprescindível do campo teológico em 

momentos que tratarão dos dogmas.  

Reafirmamos esse interesse lembrando do imbricamento entre política e religião: 

assim foi para o niceísmo e para as supostas heresias da época, como o arianismo, o 

donatismo, o priscilianismo: existiam interesses políticos, busca por ascensão de 

determinados locais e episcopados. Contudo, não podemos nos esquecer dos elementos 

referentes à fé, que muitas vezes estão na gênese dos conflitos.  

 
séculos a respeito do entendimento bíblico. De certa maneira, quando se utiliza a terminologia “Pais da 
Igreja”, atribui-se ao período tardo-antigo uma visão teleológica da História cristã.   
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O panorama contextual da nossa pesquisa é centrado no recorte cronológico 

estabelecido por Jerônimo na Crônica, entre 326 e 378. Contudo, seria imprudente, se 

não impossível, deixar de retroceder e avançar nas datas, uma vez que entendemos os 

acontecimentos – assim como a reflexão a respeito deles – inseridos em conjunturas 

maiores. A história ocorre através de processos caracterizados por transformações, por 

continuidades e descontinuidades, que não acabam ou começam repentinamente. Em 

outras palavras, e para exemplificar, a narrativa de Jerônimo não se inicia no ano de 326, 

mas muito antes: mesmo que não estivesse explícito na tradução e glosas feitas pelo autor 

da Crônica de Eusébio, há um pano de fundo, um subtexto que ampara e encorpa as ideias 

jeronimianas. Com isso, não queremos dizer que trabalharemos com um recorte temporal 

que começa vinte séculos antes da Era de Cristo ou Era Comum, com Abraão, e alcança 

a contemporaneidade do autor, mas precisamos ter em mente que os acontecimentos 

referentes ao povo hebreu e ao povo cristão, bem como aos povos concomitantes a eles, 

estavam presentes no imaginário de Jerônimo.  

Nossa intenção não é a universalidade, contudo esse era um intuito do autor, como 

fora de Eusébio, como seria de outros cronistas. Uma característica marcante das crônicas 

tardo-antigas é a busca pelo todo, pela universalidade, com o objetivo da unidade: unidade 

de pensamento vinculada a uma unidade política e religiosa. A divisão não era bem-vista 

e por esse motivo foi evitada avidamente. Podemos notar isso desde o período augusto, 

quando a pretensa Pax Romana (Paz Romana) fora divulgada como a realidade no mundo 

imperial, e sabemos que existia muito descontentamento por vários segmentos sociais, 

mas que deveriam ser suprimidos em prol da unidade. 

 O papel da propaganda é ímpar para modelar a busca pela coerência, pelo uniforme 

e é também nesse espectro que os escritos literários adentram. Afirmamos “também” 

porque, de forma alguma, defenderíamos que a produção das obras poéticas, históricas, 

entre outras, tinha como objetivo central fundamentar intenções políticas. Existiam 

produções textuais que eram encomendadas a fim de legitimar certo poder político, é o 

caso dos panegíricos latinos – elogios direcionados a uma figura importante, geralmente 

um imperador. Havia obras que não eram encomendadas, mas acabavam sendo utilizadas 

para afirmar determinadas atitudes de um governante ou uma religião. E havia produções 

que não eram nem encomendadas nem utilizadas para fins de legitimação. Ainda assim, 

salientamos que o panorama imperial tardo-antigo romano possui um traço de 

entrelaçamento de elementos que, aos nossos olhos atuais, podem ser desconexos: 

política, religião, economia, intelectualidade, educação.  
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A Crônica de Jerônimo, no nosso entendimento, excede a intenção do autor em 

relatar os principais acontecimentos dos povos antigos e do povo cristão. Pensamos que, 

através e a partir desses relatos, o erudito constrói uma história cristã que visa defender e 

justificar um cristianismo específico, o niceno, frente aos outros cristãos considerados 

heréticos. Nesse ínterim, a posição da história romana se destaca, devido à suposta 

supremacia cristã de Roma diante das demais localidades, e à formação intelectual 

recebida pelo autor nesse espaço.  

Por fim, no que trata do aparato de fontes com o qual trabalhamos, queremos 

salientar que há nessa pesquisa destaque para a Crônica, por alguns motivos. A Crônica 

foi o primeiro documento com o qual nos envolvemos, o que nos levou a voltarmos o 

olhar em um segundo momento para as cartas e para o Debate. Dessa forma, ela foi o fio 

condutor do trabalho. Além disso, o traço característico da obra – o historiográfico – nos 

é muito caro, por todas as informações históricas que apresenta e pelo próprio teor autoral 

dessa investigação. Assim, na exposição escrita, preferimos seguir o fluxo investigativo 

ocorrido ao longo da pesquisa, em detrimento da apresentação cronológica das obras. 

Passemos a seguir à apresentação dos manuscritos e versões das fontes abordadas.  

 

Versões documentais utilizadas 

A respeito das fontes e versões com as quais trabalhamos, façamos alguns 

esclarecimentos, iniciando com a Crônica. Joseph Justus Scaliger (1540-1609), ao 

trabalhar com a cronologia da Antiguidade, deparou-se com a obra de Jerônimo e na sua 

obra De emendation temporum (1583), ele dividiu os manuscritos em dois grupos: 

“priores”, dez manuscritos mais antigos, segundo o autor, em que o formato se dava com 

todos os números no lado esquerdo da página, em colunas, e no lado direito o texto de 

algum evento histórico e “posteriores”: três manuscritos mais recentes (nomeados B, F e 

P), os quais não concordavam entre si, nem com os anteriores que compunham os 

“priores”.  Também estão presentes nos manuscritos um conjunto de listas de reis (a Série 

Regum) e um Exordium.  Em 1750 Girolamo Da Prato publicou um tratado, De Chronicis 

libris duo ab Eusebio scriptis et editis e estabeleceu datas finais para esses dois itens. Tal 

divisão foi incorporada por Schoene.  

Há um manuscrito do século V que está quase completo e há outros fragmentos do 

mesmo século que são suficientes para identificar dois apógrafos (cópias do escrito 

original), os quais permitem a reconstrução total do texto. Existem também vários 

manuscritos dos séculos VII e VIII.  Com base em T.D. Barnes, Pearse afirma que essas 
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primeiras testemunhas atestam com segurança não apenas o texto da versão de Jerome, 

mas igualmente importante, sua disposição das colunas de números e das entradas em 

cada página do original. Pearse aponta que existem cem ou mais manuscritos, mas cita 

apenas quase vinte: O, S, B, A, P, N, M, F, L, Lem., D, T, C, outro L, Q, U, W, V, R)7.  

Para a nossa tese, utilizamos a edição do filólogo alemão Rudolf Helm (1956). Ela 

fez parte de um projeto desenvolvido pela Academia de Berlim-Brandenburg, o qual tinha 

interesse em textos cristãos de língua grega do espaço imperial romano. O projeto 

objetivava produzir vastas edições críticas de tais textos acompanhados por introduções 

históricas. Helm elaborou uma edição crítica da Crônica de Eusébio e Jerônimo, 

trabalhando, então, com as línguas originais grega e latina, e com o alemão ao elaborar a 

introdução. Não obtemos informações a respeito de quais manuscritos apoiaram o 

trabalho do linguista. Sabemos, no entanto, que essa edição é consagrada atualmente e 

serviu como base majoritária para as traduções em línguas modernas.  

As línguas modernas a que tivemos acesso, e que se fundamentam em Helm, são 

três: a do estudioso do período tardo-antigo cristão norte-americano Malcolm Drew 

Donalson (1996)8, o qual traduziu para o inglês a parte escrita por Jerônimo (continuação 

da Crônica: 326-378), recebendo diretamente de Helm o acesso ao seu trabalho no ano 

de 1990; a de Benoît Jenajean, especialista em Jerônimo, e Bertrand Lançon (2004)9, os 

quais traduziram ao francês apenas a parte jeronimiana da Crônica; e a tradução à língua 

inglesa do tradutor inglês Roger Pearse de 200510, a qual apresenta como inovação a 

tradução da Crônica inteira para uma língua moderna. Contudo, diferente das duas 

primeiras versões, esta não expõe o texto latino. Além disso, as versões de Donalson e de 

Jeanjean e Lançon são edições críticas, com comentários fundamentais para o trabalho do 

historiador. Encontramos essas duas excelentes versões na Universidade de Bolonha. 

Quanto à tradução de Pearse, encontramo-la na internet, em formato online. 

Ainda falando da Crônica, outro material importante fez parte do trajeto dessa 

pesquisa, tendo sido o primeiro texto ao qual tivemos acesso, via internet, e faz parte da 

 
7 As informações deste parágrafo e do anterior constam no Prefácio à edição inglesa online de Roger Pearse 
et. al. De 2005. Citamos apenas as iniciais que identificam os manuscritos. Para mais detalhes, ver: 
http://www.tertullian.org/fathers/jerome_chronicle_00_eintro.htm Acesso em 06/08/2020. 
8 Donalson, Malcolm Drew. A translation of Jerome’s Chronicon with historical commentary. 
Lewiston: Mellen University Press, 1996. 
9 Jeanjean, Benoît; Lançon, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, notes et 
commentaires. Denis-Leroy: Presses Universitaires de Rennes, 2004. 
10 Ver nota 7. 
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coleção da Patrologia Latina nomeada Documenta Catholica Omnia11. O texto é uma 

transcrição de toda a Crônica de Jerônimo (tradução de Eusébio e continuação) de alguma 

versão anterior - não temos a informação de qual ou quais - majoritariamente em latim, 

com dois grupos de comentários: primeiro em grego, depois em latim. A parcela 

concernente somente a Jerônimo, porém, não possui comentários, exceto um breve 

apontamento em língua grega. Apesar de não haver informações mais detalhadas a 

respeito dessa transcrição, podemos afirmar que se trata de uma versão posterior a meados 

do século XVII, uma vez que são mencionadas nos comentários datas pertencentes aos 

anos seiscentistas. Essa versão comentada abriu-nos o caminho para o estudo da Crônica 

jeronimiana, entretanto submetemo-la à comparação com o texto latino de Helm, presente 

nas edições de Donalson e de Jeanjean e Lançon. 

Para as cartas 15 e 16 escritas por Jerônimo e enviadas a Dâmaso, utilizamos a 

versão crítica latina de Isidoro Hilberg, estudioso que foi professor na Universidade de 

Tchernowitz, na Áustria. O trabalho foi publicado em três volumes, nos anos de 1910, 

1912 e 1918, respectivamente, e a Academia de Viena inseriu-o na Coleção Corpus 

Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, sendo os três tomos identificados na Coleção 

como os volumes 54, 55 e 56. Hilberg baseou-se em 139 manuscritos, quase todos 

anteriores ao século XII, sendo que o conteúdo englobava apenas algumas epístolas ou 

fragmentos delas. De acordo com o tradutor Silvano Cola, a classificação das variantes 

foi feita minuciosamente e a reconstituição do texto é sólida, tanto que pouquíssimas 

vezes foi necessário recorrer a conjecturas. Provavelmente, segundo o autor, Hilberg 

serviu-se de Vallarsi como texto base, em sua (segunda edição, Veneza, 1766-1772)12.  

As Epístolas atraíram a atenção por vários momentos ao longo da História. Cola 

comenta que mais do que qualquer outra obra do estridonense, essas tiveram ampla 

divulgação. O autor aponta algumas importantes versões: o primeiro texto crítico das 

Epístolas remete a Erasmo de Roterdã (1516-1520), outra versão (sem data) foi realizada 

por beneditinos franceses, entre 1690 e1706 A. Pouget e Jean Martianay empreenderam 

outra edição, e a clássica versão de Vallarsi (data já citada)13.  

Como apoio, fizemos uso da versão de Silvano Cola, tradução italiana cuidadosa da 

edição de Hilberg, que contempla todo o epistolário. Trabalho dessa magnitude não foi 

 
11 https://documentacatholicaomnia.eu/02m/0347-0420,_Hieronymus,_Chronicun,_MLT.pdf Acesso em 
06/08/2020. 
12 Cola, Silvano. San Girolamo. Le Lettere. Vol. I. Roma: Città Nuova Editrice, 1996, p.20. 
13 Ibidem, p.21. 
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executado por outros estudiosos na Itália após 1935, com a edição de Edamo Logi, 

Cantagalli e Siena. O epistolário jeronimiano é composto por 154 cartas, escritas entre os 

anos 374 e 419. Entre elas, 16 são endereçadas a Jerônimo e 14 são de outros indivíduos 

e foram incluídas na obra. Dessa forma, foram precisamente 124 as cartas escritas por 

Jerônimo. 

A obra biográfica Sobre os Homens Ilustres não foi por nós analisada de maneira 

direta; antes, serviu-nos como apoio para as ideias que desenvolvemos ao observar mais 

atentamente a Crônica. Contudo, é relevante salientarmos que esse trabalho de Jerônimo 

não é importante no escopo de obras cristãs tardo-antigas “apenas” por apresentar breves 

relatos de “homens célebres” e renovar um estilo literário originalmente romano. Para 

além disso, ele se destaca no sentido da escolha dos indivíduos que compuseram a obra: 

praticamente todos os homens alinhados, no olhar do autor, à ortodoxia nicena. Quando 

não é assim, a heresia - terminologia de Jerônimo - é exposta, reforçando também o 

caminho da verdade.  

A obra alcançou grande difusão, existindo atualmente 176 manuscritos, reunidos 

entre os séculos VI e XV14. Muitas edições foram elaboradas na Itália, na Alemanha, na 

Suíça, na França e na Holanda. As principais são: de J. Andreas, em Roma (1468), de 

Erasmo de Roterdam (1516), de M. Victorius, em Roma (1565), de monges beneditinos 

parisienses (1706), de A. Fabricius (1718) em Hamburgo, de D. Vallarsi em Verona 

(1735), de G. Tamietti (1875) em Torino, de G. Herding (1879) em Leipzig, de C.A. 

Bernouilli (1895) em Friburgo, de E.C. Richardson em Leipzig (1896), A. Feder (1927) 

em Viena. Este último projeto foi interrompido devido ao falecimento do autor, e de Aldo 

Ceresa-Gastaldo (1988), edição crítica que utilizamos aqui. O trabalho apresenta o texto 

latino e a tradução para o italiano. Ceresa-Gastaldo realizou tal versão apoiando-se em 

Richardson, Feder e outros editores, quanto aos manuscritos, alguns aos quais recorreu 

foram: “a” (codex Monacensis Lat. 6333) do século IX, “e” (codex Neapolitanus Bibl. 

Nation. IV A. 8) dos séculos VIII-IX, “A” (codex Parisinus B. N. Lat. 12161), “C” (codex 

Parisinus B. N. Lat. 1856) do século X, “H” (codex Parisinus B. N. Lat. 4955) do século 

X, “T” (codex Vaticanus Reg. 2077) dos séculos VI-VII, “25” (codex Veronensis XXII 

20) do século VI, “30” (codex Vercellensis 183) do século VIII-IX e “31” (codex 

Montepessulanus H. 406) dos séculos VIII-IX. Tanto o texto das Epístolas quanto da obra 

De Uiri Ilustribus, obtivemo-los junto à Universidade de Bolonha. 

 
14 Os esclarecimentos desse parágrafo provêm de Ceresa-Gastaldo, Aldo. Gerolamo. Gli uomini 
ilustribus. Firenze: Nardini Editore, 1988, p.32-52. 
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Para o Debate entre luciferianos e ortodoxos, utilizamos a versão bilíngue – latim 

e espanhol - realizada pela Orden de San Jerònimo, da Editora Biblioteca de Autores 

Cristianos, Volume VIII, denominado Obras completas – San Jerónimo, Tratados 

Apologéticos, do ano 2009 em Madrid. A versão latina que compõe o texto é pautada na 

clássica edição de Aline Canellis, de 2000. Há 82 manuscritos da obra, os quais se 

dividem em duas famílias: a primeira, composta por 36 manuscritos datados do século IX 

ao XV e que se dividem em quatro grupos, e a segunda família, que agrupa 46 manuscritos 

datados do século VIII ao XV e compõe cinco grupos15. A versão latina de Canellis é 

embasada na escolha de onze manuscritos, considerados essenciais: da família 1, a edição 

da Zentralbibliothek, Zürich (Z), século IX; Biblioteca del Monasterio, El Escorial (E), 

século X; Deutsche Staatsbibliothek, Berlin (B), século XII e Bibliothèque Municipale, 

Douai (D), século XII. Da família 2, Kassel (K), século VIII; Bibliothèque Nationale, 

Paris (P), século X; Bibliothèque Nationale, Paris (Q), século XII; Bibliothèque 

Municipale, Avranches (A), século XI; Stiftsbibliothek, Sankt-Florian (F), século XI; 

Deutsche Staatsbibliothek, Berlin (H), século XII e Biblioteca Apostolica Vaticana, 

Vaticano (V), século XII16. 

Por fim, gostaríamos de pontuar que além das fontes principais, utilizamos em 

vários momentos trechos de outras documentações, entre as quais existem boas versões 

em língua portuguesa. Ainda assim, sempre que possível apresentamos a língua original 

do documento. Em relação à bibliografia consultada nas línguas modernas, fizemos a 

tradução ao português no corpo do texto, visando ao alcance de público e à fluidez da 

leitura. As versões primevas das obras bibliográficas e dos documentos antigos constam 

nas notas de rodapé para consulta. 

 
15 Canellis, Aline (Introduction, texte critique, traduction, notes et index). Débat entre un luciférien et un 
orthodoxe. Paris: Les Éditions du Cerf, 2003, 66-67. Um longo detalhamento a respeito dos grupos de 
manuscritos, edições e traduções da Altercatio é feita por Canellis, Aline. Altercatio lvciferiani et 
orthodoxi. Corpvs Christianorvm. Series Latina, LXXIX B. S. Hieronymi Presbyteri Opera. Opera 
polemica, 4. Brepols Publishers, 2000, p.19-132. 
16 Idem (Edição). Altercatio lvciferiani et orthodoxi. Corpvs Christianorvm. Series Latina, LXXIX B. S. 
Hieronymi Presbyteri Opera. Opera polemica, 4. Brepols Publishers, 2000, p.132-134. 



 
 

Capítulo 1: Contexto geral do século IV d.C. romano e seus antecedentes 

1.1 Panorama político-religioso do século IV 

A quarta centúria romana é marcada por grande agitação no campo político-

administrativo e na área religiosa. Fatores como a grande extensão territorial e as 

usurpações do poder político colaboraram para a busca por estabilidade por parte das 

autoridades imperiais. A unidade foi um projeto elaborado em diferentes momentos por 

diferentes governantes, contudo ele mostrou-se mais como uma idealização do que algo 

realmente vivenciado. Não obstante, essas alterações não se iniciam propriamente no 

século citado, mas são resultado de processos originários dos anos anteriores. O 

pensamento romano voltado à unidade política e territorial está ainda aquém disso, 

encontrando-se presente desde os primórdios do principado do século I d.C. Porém, o 

século III destacou-se como particularmente problemático do ponto de vista da ausência 

de unidade político-administrativa. Evidente que a depreciação dos anos 300 foi 

construída segundo um pensamento senatorial romano, que enxergava – ou queria 

enxergar - a dinastia antoniana atuante no segundo século de maneira gloriosa, 

amenizando contradições inerentes a qualquer sistema político. 

Os sucessores dos antoninos, os severos, foram considerados responsáveis por 

várias crises que ocorreram na passagem da segunda para a terceira centúria. Ana Teresa 

Gonçalves aponta que muitos autores defenderam a criação de uma Monarquia Militar 

por parte dos primeiros severos,  

buscando apoio somente entre os militares para conseguirem ascender 
ao poder e permanecer nele por mais tempo [...] Esta Monarquia Militar, 
implantada na passagem do segundo para o terceiro século d.C., teria 
começado a dar forma a toda a crise que teria marcado os governos do 
quarto século d.C.17. 
 

A interpretação limitante e negativa a respeito da época não é uníssona na 

historiografia. Jean Michel Carrié e Aline Rousselle relativizam o suporte que os 

legionários forneciam aos severos e salientam a conexão deles com os antoninos. De 

acordo com aqueles autores, Septímio Severo (193-211) buscou legitimidade na esfera 

senatorial e possuía aptidões voltadas ao direito romano, o que contraria a máxima de 

exclusividade de amparo somente no âmbito militar18. Após a governação de Caracala 

(212-217), Heliogábalo (218-222) e Severo Alexandre (222-235), os quais detiveram o 

 
17 GONÇALVES, Ana Teresa Marques. Os Severos e a Anarquia Militar, In: Repensando o Império 
Romano - Perspectiva socioeconômica, política e cultural. Vitória: Edufes, 2006, p.180. 
18 Ibidem, p.181. 
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poder imperial nos anos subsequentes a Severo, Maximino (235-238) iniciou outro 

período polêmico segundo a historiografia, denominado como “Anarquia Militar”, “Crise 

do Terceiro Século” ou “Período dos Imperadores-Soldados”.  

Tais designações foram formatadas devido à dinâmica política que se dava na 

época, em que a maior parte dos imperadores era escolhida de forma rápida, pelas legiões 

de fronteiras, ficavam pouco tempo no poder e necessitavam demonstrar boas habilidades 

militares. Uma maneira de gerenciamento político que se destacou no século IV foi a 

partilha do poder imperial entre quatro governantes, a chamada Tetrarquia. Tal arranjo 

foi elaborado pelo imperator Diocleciano no ano 293 e alcançou as décadas seguintes, 

sempre sofrendo alterações e disputas entre os próprios regentes. Esse imperador assumiu 

o poder em 284, era originário da Dalmácia e desenvolveu uma carreira militar eficiente. 

Gilvan Ventura da Silva e Norma Musco Mendes relatam que Diocleciano 

empreendeu um projeto eficaz e realista que tinha a intenção de restaurar e reorganizar a 

administração política para assegurar a manutenção do exército e a defesa do Império. 

Desde o início ele prestou atenção especial aos problemas sérios da política imperial, 

agravados durante o século III, com ênfase nas usurpações do poder, a ameaça germana 

e sassânida e a depressão monetária19. 

A respeito da criação da Tetrarquia, Silva e Mendes defendem que esse era “um 

sistema de governo que tornava praticamente irreversível a divisão do Império entre dois 

ou mais titulares como uma maneira de otimizar a administração e defesa do amplo 

território controlado pelos romanos”20. Em contraposição, Valerio Neri argumenta que 

A tetrarquia criada por Diocleciano foi uma construção aparentemente 
genial na tentativa de resolver os antigos problemas de instabilidade do 
poder imperial e da necessidade de compromissos militares simultâneos 
em setores da fronteira que estavam muito distantes entre eles, nos quais 
era oportuno que uma figura imperial interviesse para evitar o risco de 
usurpação. Entretanto, como Werner Eck observa corretamente, era um 
sistema artificial, que pretendia substituir um princípio, o dinástico, 
considerado ‛natural' por governantes e súditos21. 

 
19 SILVA, Gilvan Ventura da; MENDES, Norma Musco. Diocleciano e Constantino: a construção do 
DOMINATO, In: Repensando o Império Romano – Perspectiva socioeconômica, política e cultural. 
Vitória: Edufes, 2006, p.198-199. 
20 Ibidem, p.199. 
21 “La tetrarchia realizzata da Diocleziano era una costruzione apparentemente geniale per tentare di 
risolvere gli annosi problemi dell’instabilita del potere imperiale e della necessita di impegni militari 
contemporanei in settori del confine lontani fra loro, in cui era opportuno che intervenisse una figura 
imperiale per evitare il rischio di usurpazioni. Era pero, come giustamente osserva Werner Eck, un sistema 
artificioso, che intendeva sostituirsi a un principio, quello dinastico, giudicato ‛naturale’ da regnanti e 
sudditi”. (NERI, Valerio. Monarchia, diarchia, tetrarchia. La dialettica delle forme di governo imperiale fra 
Diocleziano e Costantino. Enciclopédia Constantiniana. Sulla Figura e l’immagine dell’ imperatore 
delcosiddeto Edditto di Milano. 313-2013. Volume Primo. Intituto della Enciclopedia Italiana. Roma, 2013, 
p.666). 
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A estruturação política continuou sofrendo constantes alterações devido às disputas 

internas entre os governantes, apesar da idealização de uma gestão equilibrada. No recorte 

dos anos que se estendem de 312 a 324, o regime praticado foi a Diarquia: Constantino 

(306-337) e Licínio (308-324) dividiram o poder, até que o primeiro se tornou o único 

governante. Constantino nomeou os seus filhos como corregentes no exercício político, 

contudo possuindo ainda maior auctoritas. Essa disparidade quanto a auctoritas entre os 

governantes estava presente desde a implementação da Tetrarquia com a disposição de 

dois imperadores augustos e dois césares.  

Durante os governos do período, a legitimidade de cada líder imperial foi buscada 

em elementos religiosos, primeiro na religião romana e depois na cristã. Ambas 

coexistiram e foram procuradas simultaneamente para base de afirmação, como no caso 

de Constantino. Entre os seus três filhos, quem teve maior relevância foi Constâncio II, 

que gerenciou o espaço romano entre os anos 337 e 361. Na maior parte do século o poder 

imperial esteve, pois, dividido entre mais de um governante. A divisão oficial do espaço 

romano entre ocidente e oriente aconteceria no final do século com Teodósio (378-395), 

em 395. Na prática, porém, em 364 a administração foi bipartida entre os irmãos 

Valentiniano I (364-375) e Valente (364-378).  

No decurso dos anos 300 a religião cristã recebeu destaque junto ao poder político. 

Em 303 ocorreu a última grande perseguição aos cristãos encabeçada por Diocleciano, e 

dez anos depois a até então religio ilicita (religião ilícita) foi considerada livre para ser 

seguida e praticada por todos que quisessem, através do Edito de Milão de 31322. Os 

 
22 EUSÉBIO. História Eclesiástica, 10, 5, 1-14: 1: “Bem, mas no que segue, citemos também as traduções 
das disposições imperiais de Constantino e de Licínio, traduzidas do latim. 2. 'Ao considerar, já há tempo, 
que não se há de negar a liberdade da religião, mas que se deve outorgar à mente e à vontade de cada um a 
faculdade de ocupar-se dos assuntos divinos segundo a preferência de cada um, tínhamos ordenado aos 
cristãos que guardassem a fé de sua escolha e de sua religião. 3. Mas como ocorreu que naquele decreto em 
que aos mesmos se outorgava semelhante faculdade parece que se acrescentavam claramente muitas e 
diversas condições, talvez se desse que alguns deles foram pouco depois violentamente afastados da dita 
observância. 4. Quando eu, Constantino Augusto, e eu, Licínio Augusto, nos reunimos felizmente em Milão 
e nos pusemos a discutir tudo o que importava ao proveito e utilidade públicas, entre as coisas que nos 
pareciam de utilidade para todos em muitos aspectos, decidimos sobretudo distribuir umas primeiras 
disposições em que se asseguravam o respeito e o culto à divindade, isto é, para dar, tanto aos cristãos 
quanto a todos em geral, livre escolha para seguir a religião que quisessem, com o fim de que tanto a nós 
quanto aos que vivem sob nossa autoridade nos possam ser favoráveis a divindade e os poderes celestiais 
que existam. 5. Portanto, foi por um saudável e retíssimo arrazoamento que decidimos tomar esta nossa 
resolução: que a ninguém se negue em absoluto a faculdade de seguir e escolher a observância ou a religião 
dos cristãos, e que a cada um se dê a faculdade de entregar sua própria mente à religião que creia que se 
adapta a ele, a fim de que a divindade possa em todas as coisas outorgar-nos sua habitual solicitude e 
benevolência. 6. Assim era natural que déssemos por decreto o que era de nosso agrado: que, suprimidas 
por completo as condições que se continham em nossas primeiras cartas a tua santidade acerca dos cristãos, 
também se suprimisse tudo o que parecia ser inteiramente sinistro e alheio a nossa mansidão, e que agora 
cada um dos que sustentam a mesma resolução de observar a religião dos cristãos, observe-a livre e 
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mesmos governantes que decretaram a liberdade do cristianismo23 continuaram 

vinculados a elementos contrários à fé cristã: Licínio empreendeu algumas perseguições 

locais aos cristãos das terras orientais e Constantino continuou envolvido em rituais 

considerados pagãos e aceitando títulos divinos ligados à religião romana. Ambos 

realizaram essas atitudes após o ano de 313. As duas formas de crença – não cristã e cristã 

– coexistiram no mesmo estatuto de legalidade até o ano de 381, quando o imperator 

Teodósio proibiu a manifestação de práticas provenientes do politeísmo24. Um ano antes, 

 
simplesmente, sem impedimento algum. 7. Tudo isto decidimos manifestar da maneira mais completa a tua 
solicitude, para que saibas que nós demos aos mesmos cristãos livre e absoluta faculdade de cultivar sua 
própria religião. 8. Já que estais vendo o que precisamente lhes demos sem restrição alguma, tua santidade 
compreenderá que também a outros, a quem queira, dá-se-lhes faculdade de prosseguir suas próprias 
observâncias e religiões - o que precisamente está claro que convém à tranqüilidade de nossos tempos -, de 
sorte que cada um tenha possibilidade de escolher e dar culto à divindade que queira. Isto é o que fizemos, 
com o fim de que não pareça que menoscabamos o mínimo a honra ou a religião de ninguém. 9. Mas, além 
disto, em atenção às pessoas dos cristãos, decidimos também o seguinte: que seus lugares em que 
anteriormente tinham por costume reunir-se e acerca dos quais já em carta anterior enviada a tua santidade 
havia outra regra, delimitada para o tempo anterior, se parecer que alguém os tenha comprado, seja de nosso 
tesouro público, seja de qualquer outro, que os restitua aos mesmos cristãos, sem reclamar dinheiro nem 
compensação alguma, deixando de lado toda negligência e todo equívoco, E se alguns, por acaso, os 
receberam como doação, que estes mesmos lugares sejam restituídos o mais rapidamente possível aos 
mesmos cristãos. 10. Mas de tal maneira que, tanto os que haviam comprado ditos lugares como os que os 
receberam de presente, se pedirem alguma compensação de nossa benevolência, possam acudir ao 
magistrado que julga no lugar, para que também se proveja a ele por meio de nossa bondade. 11. Tudo o 
que deverá ser entregue à corporação dos cristãos, pelo mesmo, graças a tua solicitude, sem a menor dilação. 
E como ocorre que os mesmos cristãos não somente têm aqueles lugares em que costumavam reunir-se, 
mas que se sabe que também possuem outros lugares pertencentes, não a cada um deles, mas ao direito de 
sua corporação, isto é, dos cristãos, em virtude da lei que anteriormente mencionei mandarás que todos 
esses bens sejam restituídos sem o menor protesto aos mesmos cristãos, isto é, a sua corporação, e a cada 
uma de suas assembléias, guardada, evidentemente, a razão exposta acima: que aqueles, como dissemos, 
que os restituírem sem recompensa, esperem de nossa benevolência sua própria indenização. 12. Em tudo 
isto deverás oferecer à dita corporação dos cristãos a mais eficaz diligência, para que nosso comando se 
cumpra o mais rapidamente possível e para que também nisto, graças a nossa bondade, se proveja à 
tranqüilidade comum e pública. 13. Efetivamente, por esta razão, como também ficou dito, a solicitude 
divina por nós, que já experimentamos em muitos assuntos, permanecerá assegurada por todo o tempo. 14. 
E para que o alcance desta nossa legislação benevolente possa chegar ao conhecimento de todos, é preciso 
que tudo o que nós temos escrito tenha preferência e por ordem tua se publique por todas as partes e se leve 
ao conhecimento de todos, para que a ninguém se possa ocultar esta legislação, fruto de nossa 
benevolência." (Tradução ao português da Editora Novo Século, São Paulo, 2002). 
23 Antes do Edito de Milão de 313, havia sido já decretado um Edito de Tolerância em relação ao 
cristianismo no ano 311 pelo imperador Galério. Entretanto, tal fato não recebe grande atenção entre os 
estudiosos. Ramón Teja afirma em uma entrevista: “[…] cabe dizer que o fato de que Constantino instaurou 
a liberdade de culto é também, em parte, uma falsidade histórica, já que o imperador pagão Galério já a 
havia concedido dois anos antes com o edito de Nicomédia. Dois anos depois Constantino e o imperador 
do Oriente, Licínio, ratificaram em Milão o edito de Galério com o conhecido edito de Milão, que é o que 
a Igreja e a tradição consideram como o primeiro”.  
(“[...] cabe decir que el hecho de que Constantino instaurara la libertad de culto es también, en parte, una 
falsedad histórica, ya que el emperador pagano Galerio ya lo había concedido dos años antes con el edicto 
de Nicomedia. Dos años más tarde Constantino y el emperador de Oriente Licinio ratificaron en Milán el 
edicto de Galerio con el conocido edicto de Milán, que es el que la Iglesia y la tradición han considerado 
como el primero”). 
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2012/Entrevistes/ramon_teja.html Acesso em 
23/09/2020. 
24 Em linhas gerais, a maior parte dos textos historiográficos e teológicos que tratam do período fazem 
referência aos termos “paganismo” e “pagão” para contrapô-los às designações “cristianismo” e “cristão”. 
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em 380, o cristianismo niceno25 havia sido oficializado pelo mesmo líder imperial. O 

cristianismo institucional à data de 380 era o cristianismo niceno ou católico. É oportuno 

salientarmos, contudo, que tal oficialização, comumente entendida como bastante 

abrangente em termos socioespaciais, não possui correspondência inteiramente factual. 

María Victoria Escribano Paño nos alerta para o fato de que: 

A análise contextualizada das leis demonstra que a maior parte delas 
respondia a circunstâncias contigentes e possuíam, quase sempre, um 
alcance limitado no âmbito da jurisdição do destinatário, e muitas foram 
acrescentadas posteriormente, dadas as declarações explícitas de 
continuidade por parte dos sucessores de Teodósio. Os editores do 
Codex ao ordená-las sob o título de haereticis, contribuíram para 
conferir-lhes uma característica geral, programática e didática, que não 
existia no momento da datação. Nem as Cunctas populos em 380 (CTh 
16, 1,2), nem a proibição de debater em público de religione en 388 
(CTh 16,4,2) foram pensadas, em princípio, para serem aplicadas fora 
de Constantinopla. Da mesma forma que não existe uma coerência 
programática na promulgação das leis anti-heréticas, muito menos a sua 
aplicação obedeceu a critérios uniformes, de maneira que a pergunta 
geral sobre se as leis anti-heréticas ditadas pelos membros da dinastia 
teodosiana se aplicaram ou não com o rigor que denotam o vocabulário 
empregado na sua redação e nos dispositivos penais previstos, a 
resposta deve ser casual e contextualizada. Imperadores, hereges, 
prefeitos do pretório, governadores, principales urbium, bispos e 
particulares intervieram não apenas na emissão, mas também na eficaz, 
parcial ou nula execução das normas. A distância entre a letra e a 
aplicação da lei era ampla e o seu percurso, tortuoso. A emissão de uma 
lei sob a inscriptio do imperador, apesar da vontade de facilitar soluções 
justas, da declaração de autoridade feita na sua elaboração e dos 
procedimentos previstos de divulgação e publicação, não foi suficiente 
para que surtisse efeito. A sua plena execução dependia, entre outros 
fatores, da colaboração dos prefeitos, governadores provinciais e 
autoridades locais. A variável e contingente legislação anti-herege 
constituía uma novidade, e a sua aplicação comportava grandes 

 
Buscaremos utilizar outras nomenclaturas na tentativa de não exprimir juízos de valor, já que o “pagão” o 
é aos olhos do cristão. Porém, por vezes poderemos aplicar as terminologias acima, por motivos variados, 
como o de não repetir exaustivamente certas palavras, ou para enfatizar conceitos usados pela bibliografia 
e/ou fonte.  
25 O Concílio de Niceia de 325 contou com aproximadamente 318 bispos partícipes, dos quais a grande 
maioria consentiu com o seguinte credo: “Cremos em um só Deus, o Pai todo-poderoso, criador de todas 
as coisas, visíveis e invisíveis; E em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, 
isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não 
feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas vieram a ser, coisas nos céus e coisas na 
terra, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e Se encarnou, tornando-Se homem, sofreu e 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e virá para julgar os vivos e os mortos; E no Espírito Santo. Mas, 
quanto àqueles que dizem ‘tempo houve em que Ele não existia’ e ‘antes de nascer Ele não era’ e que Ele 
veio a existir a partir do nada, ou que afirmam que o Filho de Deus procede de uma hipóstase ou substância 
diferente, ou é criado, ou está sujeito à alteração ou mudança – a esses a Igreja Católica anatematiza”. Em: 
KELLY, J.N.D. Patrística. Origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Trad. de 
Márcio Loureiro Redondo. São Paulo: Vida Nova, 1994, p.175-176. Para ver o credo no original grego, 
bem como a comparação do credo niceno com o constantinopolitano (do Concílio de Constantinopla de 
381, quando as colocações nicenas foram reformuladas): https://www.fourthcentury.com/nicaea-325-
constantinople-381-creed-greek/ Acesso em 14/07/21. 



31 
 

dificuldades devido à complexidade da vida local. Os governadores 
provinciais que, com exceção da perseguição dos cristãos, haviam 
tolerado a diversidade religiosa, deviam impor leis excludentes contra 
pagãos e grupos hereges em contextos locais não homogêneos do ponto 
de vista religioso26. 

 

Além dos fatores apontados pela autora, com destaque para o caráter regional das 

leis imperiais e seu alcance limitado, a existência de uma complexa rede de lideranças 

gerais e locais que acarretava a aplicabilidade das determinações jurídicas e a distância 

entre a letra e a prática, outros elementos multiformes compunham a realidade histórica 

da quarta e quinta centúria. As adjetivações para o cristianismo são um fato significativo 

do contexto em questão, no qual diferentes grupos seguiam doutrinas específicas. Muitas 

estiveram presentes ao longo do século IV - e algumas depois dele, como o niceísmo, o 

arianismo, o donatismo, o sabelianismo, o priscilianismo etc. A maior dualidade talvez 

tenha sido entre a crença nicena e a ariana.  Inúmeros pensadores cristãos defenderam a 

primeira como a correta ou ortodoxa ao longo dos anos 300, principalmente a partir de 

325, quando foi realizado o Primeiro Concílio Ecumênico cristão na cidade de Niceia.  

A defesa ocorrida nessa grande reunião episcopal em favor do credo niceno não foi 

suficiente para calar a multiplicidade de cristianismos existentes27; ao contrário, notamos 

 
26 ESCRIBANO PAÑO, María Victoria. Emperadores y leyes en época teodosiana (Codex Theodosianus, 
15,5, De Haereticis). In: Política, Religión y Legislación en el Imperio Romano (ss.IV y V d.C.)/ 
Politica, Religione e Legislazione nell’Impero Romano (IV e V secolo d.C.). Bari: Edipuglia, 2014, 
p.64-65. “El análisis contextualizado de las leyes demuestra que la mayor parte respondían a circunstancias 
contigentes, tenían, casi siempre, un alcance limitado al ámbito de jusrisdicción del destinatario y muchas 
fueron enmendadas con posteridade, peselas declaraciones explícitas de continuidad por parte de los 
sucesores de Teodosio. Los editores del Codex al ordenarlas bajo el título de haereticis contribuyeron a 
conferirles un carácter general, programático y dinástico que no tuvieron en el momento de la datación. Ni 
la Cunetas populos en 380 (CTh 16, 1,2), ni la prohibición de debatir em público de religione en 388 (CTh 
16,4,2) fueron pensadas, en principio, para ser aplicadas fuera de Constantinopla. Del mismo modo que no 
existe una coherencia programática en la promulgación de las leye antiheréticas, tampoco su aplicación 
obedeció a criterios uniforme, de manera que a la pregunta general de si las leyes antiheréticas dictadas por 
los miembros de la dinastia teodosiana se aplicaron o no con el rigor que denotan el vocabulario empleado 
em su redaccción y los dispositivos penales previstos, la respuesta debe ser casuística y contextualizada. 
Emperadores, heréticos, prefectos del pretorio, gobernadores, principales urbium, obispos y particulares 
intervinieron no sólo en la emisión, también en la eficaz, parcial o nula ejecución de las normas. La distancia 
entre la letra y la aplicación de la ley era amplia y su recorrido, en ocasiones tortuoso. Emitir una ley bajo 
la inscriptio del emperador, pese a la voluntad de facilitar soluciones justas, la afirmación de autoridad 
vertida en su redacción y los procedimientos previstos de difusión y publicación", no bastaba para que 
surtiese efecto. su plena ejecución dependía, entre otros factores, de la colaboración de prefectos, 
governadores provinciales y autoridades locales. La variable y contingente legislación antiherética 
constituía una novedad, y su aplicación comportaba grandes dificultades dada la complejidad de la vida 
local. Los gobernadores provinciales que, con excepción [de la] persecución de los cristianos, habían 
tolerado la diversidad religiosa, debían imponer leyes excluyentes contra paganos y grupos heréticos en 
contextos locales no homoogéneos desde el punto de vista religioso. 
27 “O cristianismo se apresenta desde o início com uma pluralidade de grupos com práticas e ideias 
religiosas no mínimo parcialmente diferentes. Desde o início, pois, temos uma multiplicidade de 
cristianismos e não um cristianismo unificado. Ao velho paradigma segundo o qual o cristianismo unitário 
do início se diferenciaria então em uma pluralidade de grupos, diferindo uns dos outros, de tal forma que a 
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um fomento maior entre as décadas de 330 e 380 no que tange às constantes disputas entre 

diferentes vertentes doutrinárias no seio do cristianismo, embora esses enfrentamentos 

não resumissem as relações entre os eruditos cristãos. O próprio Constantino, o qual foi 

responsável por convocar o Concílio, tendo ao fim da reunião subscrito a fórmula da fé 

nicena, foi batizado no leito de morte em 339 por um bispo representante da crença 

oponente do niceísmo, o arianismo.  

Governaram imperadores arianos mesmo após a decisão de Niceia; foi o caso de 

Constâncio II e Valente. Em meio à efervescente disputa sobre qual era o dogma correto 

e como deveria estar vinculado ao poder político central, Juliano (355-363) vivenciou o 

seu império sem proclamar qualquer das vertentes cristãs.  

O arianismo recebeu tal designação devido ao seu propagador Ário, um sacerdote 

de Alexandria que se opôs ao bispo desta cidade, Alexandre, o qual esteve no episcopado 

entre 313 e 326, por razões de entendimento da dinâmica trinitária por volta do ano 318. 

As discussões a respeito de como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se 

relacionavam - principalmente os dois primeiros -, qual a natureza de cada um, do que 

eram constituídos, qual o seu grau de autoridade e procedência, aconteciam desde antes 

dessa época, inclusive no ambiente alexandrino. Porém, na década de 320 a questão atinge 

 
pluralidade de cristianismo surgiria da desintegração da unidade original, foi substituído pelo paradigma 
segundo o qual já no início não existe um cristianismo unitário, mas uma pluralidade de grupos cristãos que 
diferem em práticas e doutrinas. No nível terminológico, portanto, tornou-se habitual falar de 
‘cristianismos´’ no plural. Um cristianismo considerado majoritário teria se formado como uma reação a 
esta pluralidade, sem, no entanto, conseguir impor uma única forma cristã, já que a pluralidade teria 
continuado a existir. Em alguns casos, as diferentes formas de cristianismo teriam permanecido maciças e 
numericamente muito substanciais”. “[...] il cristianesimo si presenta fin dall’inizio con una pluralità di 
gruppi con pratiche e idee religiose almeno in parte diverse. Fin dall'inizio, avremmo quindi una 
molteplicità di cristianesimi e non un cristianesimo unitario. Al vecchio paradigma secondo il quale il 
cristianesimo unitario degli inizio si sarebbe poi differenziato in una pluralitàdi gruppi, diferente fra loro,in 
modo tale che la pluralità dei cristianesimo nasce dal disgregarsi dell'unità originaria, è stato sostituito il 
paradigma secondo il quale all'inizio non esiste un cristianesimo unitario, ma una pluralità di gruppi cristiani 
differenti per pratiche e dottrine. A livello terminologico è perciò divenuto consueto parlare di 
'cristianesimi' al plurale. Un cristianesimo considerato maggioritario si sarebbe formato per reazione a 
questa pluralità, senza però riuscire mai a imporre una sola forma cristiana, in quanto la pluralità avrebbe 
comunque continuato a esistere. In alcuni casi, le forme differenti di cristianesimo sarebbe rimasta 
massiccia e numericamente molto consistenti”. (PESCE, Mauro. La relazione tra il concetto di eresia e la 
storia del cristianesimo. Annali di storia dell’esegesi. Edizioni Dehoniane. Bologna, 31, 1, 2014, p.152). 
“[...] Nos últimos anos, a disputa se complicou ainda mais devido à importância dada à variedade de 
resultados que caracterizaram, na esfera eclesial, a reflexão doutrinária especialmente nos séculos II e III, 
de modo que hoje se fala correntemente, pelos estudiosos envolvidos, não de cristianismo, mas de 
cristianismos na era antiga”. “[...] negli ultimi anni il contenzioso si è ulteriormente complicato a causa del 
rilievo dato alla varietà di esiti che ha catterizzato, in ambito ecclesiale, la riflessione dottrinale soprattutto 
nel II e III secolo, sì che oggi si parla correntemente, da parte degli studiosi interessati, non di cristianesimo 
ma di cristianesimi in età antica”. (SIMONETTI, Manlio. Un nuovo libro su ortodossia ed eresia nella 
chiesa antica. Adamantius, 18, Morcelliana, 2012, p.325). 
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proporções mais expressivas e os grandes embates em torno da divindade de Jesus Cristo 

se intensificam.  

Ário e os que condescendiam com as suas ideias foram excomungados em um 

concílio convocado por Alexandre, o qual reuniu bispos do Egito e da Líbia. O fundador 

do arianismo buscou apoio em outras partes do espaço romano oriental28 e a influência da 

sua doutrina alcançou muitos adeptos, ainda que esta tenha sido condenada pela primeira 

vez no Concílio de 325. O arianismo foi rechaçado de maneira mais contundente apenas 

em 380 através do Edito de Tessalônica, mas nesse intervalo de aproximadamente 50 

anos, muitas discussões e polêmicas aconteceram. Através desse decreto, o cristianismo 

niceno foi considerado o único aceitável no ambiente romano e foi oficializado como a 

religião do império. Vejamos o que o documento alega: 

Édito dos imperadores Graciano, Valentiniano (II) e Teodósio Augusto, 
ao povo da cidade de Constantinopla. "Queremos que todos os povos 
governados pela administração da nossa clemência professem a religião 
que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada 
como a pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice 
Dâmaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade 
apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica 
cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo sob o 
conceito de igual majestade e da piedosa Trindade. Ordenamos que 
tenham o nome de cristãos católicos quem sigam esta norma, enquanto 
os demais os julgamos dementes e loucos sobre os quais pesará a 
infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de 
igrejas e serão objeto, primeiro da vingança divina, e depois serão 
castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos seguindo a 
vontade celestial. Dado o terceiro dia das calendas de março em 
Tessalônica, no quinto consulado de Graciano Augusto e primeiro de 
Teodósio Augusto29.  

De acordo com o trecho, vemos que foram três os imperadores que encabeçaram a 

lei: Graciano (367-375), Valentiniano II (375-392) e Teodósio. Entretanto, foi este último 

 
28 DANIÉLOU, Jean; MARROU, Henri. Nova História da Igreja. Dos primórdios a São Gregório 
Magno. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 261. 
29 Código Teodosiano 16.1.2: “IMPPP. GR(ATI)IANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS) 
AAA. EDICTUM AD POPULUM VRB(IS) CONSTANTINOP(OLITANAE). Cunctos populos, quos 
clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum 
apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nuc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem 
Damasum sequi claret et Petrum Aleksandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut 
secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem 
sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen 
iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere 
‘nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere’, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, 
quem ex caelesti arbitro sumpserimus, ultione plectendos. DAT. III Kal. Mar. THESSAL(ONICAE) 
GR(ATI)ANO A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS”. 
http://ancientrome.ru/ius/library/codex/theod/liber16.htm Acesso em 25/09/2020. 
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quem tornou-se mais conhecido por conferir exclusividade ao cristianismo niceno; as suas 

ações político-religiosas permaneceram nessa orientação, como ilustra a proibição por ele 

de qualquer manifestação de práticas não-cristãs no ambiente imperial romano cerca de 

um ano após o Edito de Tessalônica. Além disso, as atitudes de Teodósio diferiam das 

propostas iniciais de quando o cristianismo e o poder político começavam a entrelaçar-se 

durante o governo constantiniano. Constantino, o imperador que décadas antes beneficiou 

aos cristãos, visava muito provavelmente à unidade do cristianismo independente de suas 

diferentes vertentes internas de crença. Mesmo tendo conclamado o Concílio, ele não 

pareceu importar-se com qual cristianismo era o verdadeiro do ponto de vista doutrinário, 

pois possuía conselheiros de diferentes tendências. Já Teodósio, conquanto almejasse à 

unidade, posicionou-se explicitamente a favor do cristianismo niceno ou católico, frente 

às diversas crenças distintas existentes naquele momento, notadamente o arianismo.  

Para tanto, dispôs-se de argumentos legitimadores ao seu poder imperial - como os 

demais imperadores, que com ele oficializaram a decisão -, associando-o à vontade do 

poder divino cristão. Além da ‘clemência’ concedida a si próprio pelo governo imperial, 

a iniciativa legal buscou vozes de autoridade para fundamentar a nova regulamentação: o 

apóstolo Pedro, o bispo de Roma Dâmaso e o bispo de Alexandria, para que ninguém 

pudesse arguir contra “pessoas-referência” da cidade de Roma – centro cultural, religioso 

e tradicionalmente político de todo o mundo imperial romano – e contra a importante sede 

cristã alexandrina.  

As questões doutrinárias próprias do âmbito religioso estavam muito atreladas aos 

governos imperiais. Cada imperador relacionava-se de maneira distinta com os tipos de 

fé cristã, conforme o que acreditavam ser a melhor estratégia para a manutenção e/ou 

fortalecimento do seu poder. Com essa observação, afirmamos que as crenças religiosas 

não podem ser analisadas isoladamente na tardo-antiguidade, e sim dentro do contexto 

em que se formaram e se desenvolveram.  

 

1.2 Ortodoxia e heresia: dois conceitos em mútua definição 

Um ponto imprescindível que está presente nessa pesquisa é o conflito entre 

ortodoxia e heresia. Podemos refletir sobre como um pensamento é julgado correto ou 

errado, e segundo quem esses valores são fornecidos. Ário foi condenado por seus ensinos 

e teve como um grande oponente o bispo Atanásio de Alexandria, o qual ocupou a função 

episcopal entre os anos 328 e 373 e foi um dos maiores defensores do credo niceno. A 

doutrina ariana foi considerada uma heresia a partir do postulado pelo Concílio de Niceia, 
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que apresentou o que seria a doutrina verdadeira segundo a maioria dos bispos ali 

presentes, tendo sido ratificada pelo poder imperial. A doutrina nicena foi reafirmada no 

Concílio de Constantinopla em 381, também pela maioria das figuras episcopais 

participantes.  

Mauro Pesce defende que o conceito de heresia não é um conceito historiográfico, 

mas um instrumento confessional de condenação elaborado por um grupo, por uma 

autoridade ou por um autor, em contraposição a outros grupos ou pessoas. Além disso, 

Pesce afirma que tal conceito, entendido como a prática de doutrinas desviantes em 

relação a grupos e doutrinas tidas como ortodoxas, não existia nos primeiros cento e 

cinquenta anos da história do cristianismo30. Vejamos a visão do autor sobre a criação do 

conceito de heresia na tardo-antiguidade e sua relação com o conceito de ortodoxia: 

O conceito de heresia, entendido como um conjunto de orientações 
religiosas e particularmente teológicas, as quais são consideradas 
desviantes e condenáveis do ponto de vista dos comportamentos e 
doutrinas julgadas ortodoxas, provavelmente surgiu na metade do 
século II [...] A definição de ortodoxia e heresia não ultrapassa os 
limites do grupo dentro do qual ela é formada. Outros grupos terão 
outros conteúdos de ortodoxia e heresia. O que é ortodoxo para um 
grupo de cristãos não é ortodoxo para outro grupo31. 

 
30 PESCE, Mauro. La relazione tra il concetto di eresia e la storia del cristianesimo. Annali di storia 
dell’esegesi. Edizioni Dehoniane, Bologna, 31, 1, 2014, p. 151. 
31 Ibidem, p.154-156. “Il concetto di eresia, inteso come un insieme di orientamenti religiosi e in particolare 
teologici che sono considerati devianti e condannabili dal punto di vista di comportamenti e dottrine 
giudicati ortodossi, sembra apparire verso la metà del II secolo. [...]La definizione di ortodossia e di eresia 
non valica i confini del gruppo all'interno del quale si forma. Altri gruppi avranno altri contenuti di 
ortodossia e di eresia. Ciò che è ortodosso per un gruppo di cristiani non lo è quindi per un altro”. A noção 
de heresia é ainda anterior ao período do cristianismo tardo-antigo, conforme GROSSI, V. “Eresia-eretico”. 
Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane. Institutum Patristicum Augustinianum. Genova-
Milano: Casa Editrice Marietti, 1983, p.1716: “A partir do grego [...] que pode ser derivado do meio [...] 
("pegar") e [...] ("escolher"). Em grego helenístico "heresia" indicava o objeto de escolha intelectual e de 
estilo de vida, ou seja, uma doutrina ou uma escola, como era para as escolas filosóficas que, em Filo, em 
Flávio Josefo e na LXX [Septuaginta], indicam as várias seitas ou correntes existentes no judaísmo. Neste 
sentido o termo "heresia" também tinha um sentido pejorativo - talvez no sentido daqueles que se desviaram 
dos ensinamentos dos judeus em relação aos cristãos, que eram considerados "hereges" no sentido daqueles 
que se tinham desviado dos judeus. Os judeus, por sua vez, com as suas várias seitas (fariseus, saduceus, 
etc.) foram considerados "hereges" pelos cristãos (Mt 16,6-12), ou seja, aqueles que se desviaram da 
verdadeira religião”. (“Dal greco [...] che può derivare dal médio [...] (prendere) e da [...] (scegliere). Nel 
greco ellenistico e. indicò l’oggetto della scelta intellettuale e di stile di vita, cioè una dottrina o una scuola, 
così come’era per le scuole filosofiche che, in Filone, in Giuseppe Flavio e nella LXX, indicano le varie 
sette o correnti esistenti nel giudaismo. In tal senso il termine di e. ebbe anche un senso peggiorativo – forse 
nel significato di chi si allontanava dall’insegnamento dai giudei nei riguardi dei cristiani, considerati 
“eretici” nel senso di coloro che avevano deviato dai giudei. I giudei, a loro volta, con le loro varie sette 
(farisei, sadducei, ecc.) venero considerati “eretici” dai cristiani (Mt 16,6-12), significando coloro che 
deviavano dalla vera religione”). Em relação ao conceito de “ortodoxia”, GROSSI, V. “Ortodossia”. Nuovo 
Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane. Institutum Patristicum Augustinianum. Genova-Milano: 
Casa Editrice Marietti, 1983, p.3693, afirma: “O termo ‘ortodoxia’, que significa ‘opinião correta' (doxa 
orthè), conotava, no cristianismo primitivo, a doutrina e a vida dos cristãos de acordo com a verdade 
original sobre Jesus de Nazaré e seus ensinamentos. Opunha-se, portanto, à heterodoxia, cujo erro 
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`Lisania Giordano afirma que a heresia é definida a partir de três elementos: a 

tradição apostólica, os Pais da Igreja e as leis imperiais32. Mais especificamente, Giordano 

aborda o Código Teodosiano, “primeira coleção de definições legislativas cristãs”, 

determinadas passagens neotestamentárias e a obra Traditio Apostolica de Hipólito, 

“primeira obra de direito da Igreja”33. Destacamos o papel do chamado Código 

Teodosiano ou Código de Teodósio. Trata-se de um compilado de leis imperiais 

elaborado pelo governo de Teodósio II, que abrangia leis desde o período constantiniano. 

As ações dos governantes cristãos foram registradas em defesa da catholica fides (fé 

católica/universal), conforme explicita o livro XVI do Código, que aborda vários temas 

referentes ao cristianismo, dentre os quais salientamos os assuntos “Sobre a fé católica” 

e “Sobre os hereges”. 

Dessa maneira, pensamos que uma determinada concepção religiosa do campo 

cristão era definida como verdadeira de acordo com o que se entendia como errado34.  O 

credo niceno foi apresentado e defendido a partir da crença ariana. Tal construção dual 

foi realizada em outros momentos, para diferentes crenças cristãs. A maior parte da 

documentação tardo-antiga referente à questão nicena e ariana traz o olhar dos nicenos, 

pois foram eles que acabaram por triunfar nos concílios. Muitos pensadores, como 

Jerônimo, subscreveram o credo católico como o verdadeiro. Em decorrência disso, a 

visão de que o niceísmo era ortodoxo e o arianismo herético foi consolidada entre os 

 
destacava, no significado sinônimo de pseudo-doxia (opinião falsa). Há, neste desenvolvimento, o 
desprendimento do sentido filosófico clássico de heterodoxia (aquele que tem uma opinião diferente), o 
que se opõe àqueles que têm a mesma opinião (homodoxoi).31 (“Il termine ortodossia, che significa 
“opinione giusta, correta” (doxa orthè), connotò, nel cristianesimo antico, la dottrina e il vivere dei cristiani 
conforme alla verità originale su Gesù di Nazaret e i suoi insegnamenti. Si opponeva perciò a eterodossia, 
di cui evidenziava l’errore, nel significato sinonimo di pseudo-doxia (falsa opinione). C’è, in questo 
sviluppo, il distaccarsi dal significato filosofico classico di eterodosso (chi há opinione diferente), 
significato che si oppone a coloro che hanno la medesima opinione - homodoxoi”). Ainda, segundo o Nuovo 
Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane: “O termo ‘ortodoxia’, que significa "opinião correta" (doxa 
orthè), conotava, no cristianismo primitivo, a doutrina e a vida dos cristãos de acordo com a verdade 
original sobre Jesus de Nazaré e seus ensinamentos. Opunha-se, portanto, à heterodoxia, cujo erro 
destacava, no significado sinônimo de pseudo-doxia (opinião falsa). Há, neste desenvolvimento, o 
desprendimento do sentido filosófico clássico de heterodoxia (aquele que tem uma opinião diferente), o 
que se opõe àqueles que têm a mesma opinião (homodoxoi)”. 
32 Para uma compreensão sobre o conceito de heresia e ortodoxia no contexto jurídico romano, ver 
HUMFRESS, Caroline. Roman law, forensic argument and the formation of christian orthodoxy (III-VI 
centuries). Orthodoxy, Christianity, History. École Française de Rome, 2000. 
33 GIORDANO, Lisania. Peccato e reato nelle definizioni dell’eresia: legislazione imperiale e fondamenti 
biblico-patristici. Auctores Nostri. Studi e testi di letteratura cristiana antica. Temi e forme della polemica 
in età Cristiana (III-V secolo). Bari-S.Spirito: Edipuglia, 9, 2011, p.131. 
34 Mar Marcos aponta que desde o trabalho de W. Bauer na década de 1930, entende-se que “é a ortodoxia 
que emerge durante o processo de definição da heresia e não o inverso” (“es la ortodoxia la que emerge 
durante el proceso de definición de la herejía y no a la inversa”). BAUER, Walter. Orthodoxy and heresy 
in Earliest Christianity. Philadelphia, 1971, apud MAR MARCOS. Herejes en la historia. Colección 
Estructuras y processos. Serie Religión. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p.13. 
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estudiosos, sendo a ideia que predomina ainda hoje nas abordagens historiográficas e 

teológicas. No entanto, apresentaremos uma carta que Ário escreveu ao seu amigo bispo 

Eusébio de Nicomédia, em que notamos que para o autor, a sua doutrina era a ortodoxa: 

Ao seu queridíssimo, homem de Deus, cheio de fé e ortodoxia, Eusébio, 
saudações no Senhor da parte de Ário, injustamente perseguido pelo 
Papa Alexandre, sabendo que a verdade que de tudo triunfa tem em 
Eusébio seu defensor. Visto que meu pai Amônio está de saída para 
Nicomédia, creio de meu dever enviar por seu intermédio minhas 
saudações e, confiando na vossa natural inclinação para acolher os 
irmãos por amor de Deus e de Cristo, avisar-vos-ão quão gravemente 
somos atacados e perseguidos pelo bispo, que se volta contra nós 
chegando ao extremo de nos expulsar da cidade como ateu, porquanto 
não concordamos com ele nas suas pregações: “Deus sempre, o Filho 
sempre; ao mesmo tempo Pai, ao mesmo tempo o Filho; o Filho 
coexiste com Deus, não sendo gerado no tempo; gerado desde a 
eternidade, Ele não nasceu por geração; o Pai não é anterior ao Filho, 
nem por pensamento nem por um momento de tempo; Deus sempre, o 
Filho sempre; o Filho existe desde que existe o próprio Deus”. Vosso 
irmão Eusébio, bispo de Cesaréia, Teodoro, Paulino, Atanásio, 
Gregório, Aécio e os demais bispos do Oriente foram condenados 
porque diziam que Deus existe sem começo, antes do Filho; apenas 
discordavam Filogônio, Helânico e Macário, os quais são hereges e 
ignorantes na fé; não falta entre eles quem afirme ser o Filho uma 
efluência; outros, uma projeção do Pai; outros ainda que é co-ingênito 
com o Pai. Mas não podemos dar ouvidos, nem mesmo pensar em 
debelar estas heresias, sem que nos ameacem com mil mortes. Nós 
pensamos e afirmamos como temos pensado e continuamos a ensinar: 
que o Filho não é ingênito, nem participa absolutamente do ingênito, 
nem derivou de alguma substância, mas que por sua própria vontade e 
decisão existiu antes dos tempos e era inteiramente Deus, unigênito e 
imutável. Mas, antes de ter sido gerado ou criado ou nomeado ou 
estabelecido, ele não existia, pois ele não era ingênito. Somos 
perseguidos porque afirmamos que o Filho tem um início, enquanto 
Deus é sem início. Eis por que somos perseguidos, e também porque 
afirmamos que ele é do que não é, justificando essa afirmação, 
porquanto ele não é parte de Deus nem deriva de substância alguma. 
Por isso somos perseguidos. Vós sabeis o resto. Confio, caro Eusébio, 
fiel discípulo de Luciano, que permaneçais firmes no Senhor e 
lembrado de nossas aflições35. 

Ário considera a si e aos seus seguidores injustamente perseguidos e julgados 

descrentes por não concordarem com os dogmas postulados pela crença nicena, que 

possuía à época o bispo Alexandre como um dos seus maiores defensores. O autor 

reclama ao seu interlocutor as repreensões sofridas, porém se mantém firme no 

entendimento que considera o correto: Jesus Cristo teve um início, diferente do Pai, o 

qual sempre existiu. Para os nicenos, por sua vez, Jesus Cristo, assim como Deus Pai, 

 
35 TEODORETO, História Eclesiástica, 4. Bettenson, Henry. Documentos da Igreja Cristã. São Paulo: 
Aste, 2007, p.83-84. 
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nunca nasceu, mas sempre existiu. Ário era influente em Alexandria em torno dos anos 

320, e as suas ideias tiveram gradativa expansão entre as pessoas, ao mesmo tempo que 

esse sacerdote sofria fortes oposições: 

O ensinamento de Ário recebia tantas críticas e provocava tantas 
controvérsias, porque ele enfatizava, na esfera trinitária, o 
subordinacionismo característico da tradição alexandrina a ponto tal de 
reduzir Cristo, o Filho de Deus, a nível de criatura - mesmo que fosse 
uma criatura privilegiada entre as demais – negando-lhe, assim, a sua 
divindade autêntica e completa36. 

Porém, Ário não via a si mesmo e à sua doutrina de maneira errônea e imprudente, 

conforme transparece nas palavras descritivas de Manlio Simonetti. Este mesmo autor é 

quem apresenta-nos um trecho documental de Ário, que observa a sua fé com regozijo: 

De acordo com a fé dos eleitos de Deus, os quais compreendem Deus, 
filhos santos ortodoxos, que receberam o Espírito santo de Deus, ouvi 
essas verdades de quem possuí sabedoria, homens cultos instruídos por 
Deus, em tudo sábios. Sobre os seus rastros tenho seguido, dividindo 
essa doutrina, eu, ilustre, que sofri muito para a glória de Deus, e recebi 
de Deus sabedoria e conhecimento37.  

O pensador alexandrino busca ratificar a sua crença com argumentos como a 

verdade revelada a ele pelo Espírito de Deus por meio de indivíduos que o antecederam, 

o conhecimento e a sabedoria que lhe foram transmitidos também por meio desses 

precursores e sofrimentos pelos quais passou. Além de Ário aprovar a sua doutrina, longe 

de vê-la como errada, o pensador questionava pensamentos supostamente contrários aos 

dele, conforme descreve o trecho a seguir, no que concerne às crenças de Alexandre: 

Alexandre, como Orígenes, procura expressar a rigorosa coeternidade 
do Filho com respeito a Deus Pai e, para isso, ele faz uso do conceito 
origeniano da geração eterna e contínua, e com uma expressão 
paradoxal, declara que o Filho é um "produto inato" (άγεννητογενήζ). 
O Filho é um produto, porque vem de Deus (έξ τοΰ θεοΰ), e é ingênito, 
porque não tem sua origem no tempo, portanto, coexiste com Deus de 
forma não engendrada (άγεννήτωζ). Desta forma, Alexandre situa o 
nascimento do Filho fora do tempo. A expressão “άμα πατήρ άμα υιόζ”, 
entendida como "Pai e Filho", permitiu a Ário sugerir uma tendência 
monarquiana em Alexandre. De fato, Sócrates, possivelmente seguindo 
Sabino, afirma que Ário considerou que Alexandre estava 
"introduzindo a doutrina de Sabélio" quando enfatizava a unidade na 
Trindade. Possivelmente a insistência de Ário na distinção deve ter 

 
36 SIMONETTI, Manlio. La crisi ariana nel IV secolo. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 
1975, p.28. 
37 Ibidem. “Secondo la fede degli eletti da Dio, che comprendono Dio, figli santi ortodossi, che hanno 
ricevuto lo Spirito santo di Dio, io ho appreso queste verità da coloro che hanno parte della sapienza, uomini 
colti istruiti da Dio, in tutto sapienti. Sulle loro trace mi sono avviato, condividendone la dottrina, io ilustre, 
che molto ho sofferto per la gloria di Dio, e avendo appreso da Dio ho conosciuto sapienza e scienza.” 
Início da Thalia, apresentado por Atanásio (CA, 1,5). 
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levado Alexandre a enfatizar a unidade de Deus. Se estivermos certos, 
o desacordo entre Alexandre e Ário teria girado em torno do velho 
problema do monarquianismo, a saber, a relação entre unidade e 
distinção em Deus. Ário declara que concorda com os bispos orientais 
que afirmam: "Deus existe, sem começo, antes do Filho (προΰπάρχει ό 
ϴϵόζ τοΰ υιοΰ άνάρχωζ)", e rejeita várias soluções sobre a origem do 
Filho: ele não é uma liberação (έρυγή), nem uma emissão (προβολή), 
nem é coengendrado (συναγέννητος) Então, ele propõe sua doutrina: 
“O Filho não é não engendrado (άγέννητοζ), nem, em nenhum sentido, 
é parte do Não engendrado, nem vem de um certo substrato (έξ 
ύποκειμένου τινός), mas por vontade e determinação (θελήματι καί 
βουλή) Ele começou a existir antes dos tempos (πρό χρόνων) e antes 
dos séculos, como Deus pleno, Unigênito e imutável (άναλλοίωτοζ), 
antes de ser gerado, ou criado, ou constituído, ou estabelecido, pois Ele 
não era não engendrado (άγέννητοζ).  E nos perseguem também porque 
dizemos que Ele é do nada. Mas falamos assim porque [o Filho] não é 
nem parte de Deus nem provém de um certo substrato (Urkunde 1, 4-
5)”38.   

A partir do excerto, percebemos que as desavenças não se explicam somente no 

campo da variedade de pensamentos teológicos, mas englobam questões conceituais e 

semânticas, as quais naturalmente divergiriam a respeito de um mesmo tema, dadas as 

formações, localidades e línguas diferentes dos seus debatedores. A ideia monarquiana - 

grosso modo, de que não existe distinção entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo, mas que os três são um mesmo ser, o qual se manifesta de maneiras específicas de 

acordo com a necessidade -, soava negativa tanto aos nicenos quanto aos arianos, embora 

tivesse proximidade com ambas as proposições doutrinárias. Como entendiam os 

 
38 FERNÁNDEZ, Samuel. Arrio y la configuración inicial de la controversia arriana. Scripta Theologica, 
Universidad de Navarra, 2013, 45, 1, p.13-14. “Alejandro, tal como Orígenes, busca expresar la estricta 
coeternidad del Hijo respecto de Dios Padre y, para ello, se vale del concepto origeniano de la generación 
eterna y continua, y con una expresión paradójica declara al Hijo "producto ingénito" (άγεννητογενήζ). El 
Hijo es un producto, porque proviene de Dios (έξ τοΰ θεοΰ), y es ingénito, porque no tiene su origen en el 
tiempo, por ello, coexiste con Dios inengendradamente (άγεννήτωζ). De este modo, Alejandro sitúa el 
nacimiento del Hijo fuera del tiempo. La expresión “άμα πατήρ άμα υιόζ”, comprendida como "a la vez 
Padre e Hijo", permitía a Arrio sugerir una tendencia monarquiana en Alejandro. De hecho, Sócrates, que 
posiblemente sigue a Sabino, afirma que Arrio consideró que Alejandro "introducía la doctrina de Sabelio" 
cuando destacaba la unidad en la Trinidad. Posiblemente, la insistencia de Arrio en la distinción debió llevar 
a Alejandro a enfatizar la unidad de Dios. Si estamos en lo correcto, el desacuerdo entre Alejandro y Arrio 
habría girado en torno al viejo problema monarquiano, es decir, en torno a la relación entre unidad y 
distinción en Dios. Arrio declara que concuerda con los obispos orientales que afirman: "Dios existe, sin 
principio, antes que el Hijo (προΰπάρχει ό ϴϵόζ τοΰ υιοΰ άνάρχωζ)", y rechaza diversas soluciones del 
origen del Hijo: no es un eructo (έρυγή), ni una emisión (προβολή), ni es coinengendrado 
(συναγέννητος)Luego, propone su doctrina: ‘El Hijo no es inengendrado (άγέννητοζ), ni, en ningún sentido, 
es parte del Inengendrado, ni proviene de un cierto sustrato (έξ ύποκειμένου τινός), sino que por voluntad 
y determinación (θελήματι καί βουλή) comenzó a existir antes de los tiempos (πρό χρόνων)y antes de los 
siglos, como Dios pleno, Unigénito e inalterable (άναλλοίωτοζ), antes de haber sido engendrado, o crado, 
o constituido, o estabelecido, pues no era inengendrado (άγέννητοζ). Y nos persiguen y también porque 
decimos que es de la nada. Pero hemos hablado así por el hecho que [el Hijo] no es ni parte de Dios ni 
proviene de un cierto substrato (Urkunde 1, 4-5)”’. 
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monarquianos, os nicenos alegavam haver um único Deus, mas as manifestações 

específicas eram uma espécie de três pessoas que se reuniam numa mesma essência 

divina, sem qualquer distinção. Os arianos, por sua vez, entendiam que havia grande ou 

pouca diferenciação entre os três seres divinos, mesmo formando um só.  

Não pretendemos encerrar essas discussões, até porque tais divergências estão 

bastante presentes ainda hoje no campo teológico de vertente protestante, reformada e 

católica. Além disso, a língua portuguesa não consegue traduzir ou mesmo acessar 

terminologias que apresentavam cosmovisões conflitantes entre si na própria época em 

que foram elaboradas. O nosso enfoque é a respeito de como um pensamento é 

considerado ortodoxo ou herético: a definição do que é correto é construída em relação 

ao que é desviante e vice e versa. No que diz respeito especificamente à esfera 

jurisdicional, o fato de os conceitos de ortodoxia e de heresia serem definidos no âmbito 

das leis imperiais demonstra a proporção que o cristianismo assume no mundo político 

tardo-antigo. Evidenciam, além disso, que a decisão do que é certo ou errado no meio 

cristão não diz respeito apenas às pessoas com funções exclusivamente eclesiásticas. 

Sendo assim, pensamos que a noção do que é heresia e do que é ortodoxia perpassa 

necessariamente os interesses políticos da época.   

 

1.3 A constante busca por unidade no mundo romano 

A busca por unidade estava presente no espaço romano desde os séculos anteriores. 

Com Augusto parece-nos que essa ideia se torna mais nítida devido ao perfil político que 

assume em seu governo. Pautado na tradição (mos maiorum) republicana e sem 

desvencilhar-se do Senado romano, Otávio Augusto articula meios para exercer o poder 

de forma pessoal e centralizada. Ele recebe vários títulos administrativos e religiosos que 

reúnem em torno de si a imagem de uma figura capaz de gerenciar com excelência o povo, 

as divisões políticas e as ameaças externas. O título de princeps, o primeiro entre os pares, 

o de Pontifex Maximus (supremo sacerdote da religião romana), as virtudes que lhe foram 

acrescentadas – valor, piedade, justiça e clemência, a associação com a figura de 

Alexandre, o Grande e com a divindade de Júpiter, a representação louvável na obra 

Eneida, de Virgílio, e a obra de sua própria autoria nomeada Res Gestae Diui Augusti 

(“Feitos”, “Realizações” do divino Augusto) são alguns elementos responsáveis por  

terem criado a imagem do líder imperial como um ser especial e destinado pelos deuses 

para governar de maneira eficaz, consolidando o mundo romano política e 
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territorialmente39. O historiador Cássio Dião discorre, com tom crítico, sobre a 

convergência de diversos poderes e funções na figura do imperador a partir da época 

augusta: 

Foi da maneira que se segue que todos os poderes do Senado e do povo 
passaram a Augusto, a partir de quem estabeleceu-se uma verdadeira 
monarquia (pois é válido dar-se a este regime o nome de monarquia, 
mesmo quando duas ou três pessoas dividem o poder). No entanto, os 
romanos detestam tanto o nome monarquia, que se recusam a chamar 
seus imperadores de ditadores, reis ou de qualquer outro nome do 
gênero. Contudo, como toda a administração do Estado está em suas 
mãos, não se pode deixar de considerá-los reis. É verdade que ainda 
hoje os magistrados são nomeados segundo as leis, com exceção dos da 
censura; no entanto, toda a administração e todo o encaminhamento das 
questões seguem os desejos daqueles que detêm o poder. A fim de 
aparentar exercer o poder, não por vontade própria, mas conforme a lei, 
os imperadores se atribuem, além desse título, todos aqueles que, com 
exceção da ditadura, dependiam, no tempo da república, da vontade do 
povo e do Senado. Eles dirigem com frequência o Consulado, tomando 
sempre o título de procônsul quando se afastam do pomério; tanto 
aqueles que trouxeram vitórias, como os que não as trouxeram, fazem-
lhes chamar constantemente de imperator e isto para significar o 
absolutismo de seu poder, sem, no entanto, atribuir-se o título de rei ou 
ditador. Estes últimos títulos eles não se atribuem desde a sua primeira 
rejeição na República, mas seus poderes lhes são confirmados em 
virtude do título de imperador. Por causa destes títulos, procedem eles 
à organização das tropas, fazem recolher os impostos, declaram a guerra 
e fazem a paz, comandam em todos os lugares e sempre, tanto os aliados 
como os romanos, podendo ordenar a execução de cavaleiros e 
senadores, mesmo no interior do pomério; desta maneira, detêm eles 
todos os poderes que outrora detinham os cônsules e outros 
magistrados. Em virtude de seu poder censorial, indagam sobre a 
maneira de viver, sobre os hábitos, realizam censos, redigem a lista de 
cavaleiros e senadores, podendo eliminar aqueles que desejam. 
Constituem-se nos responsáveis por todos os assuntos santos e 
sagrados, pelo fato de estarem ligados a todos os sacerdócios e, além 
disso, poderem nomear outras pessoas além das já nomeadas. Quando 
dois ou três dividem o poder, um entre eles detém o sumo sacerdócio. 
Na tribuna, o poder que possuíam os indivíduos mais destacados, 
possibilitava-lhes interceder contra todo ato de um magistrado com o 
qual não concordasse, bem como lhes era garantida a inviolabilidade. 
Nesse sentido, se eles se julgassem objeto de algum insulto, em atos ou 
palavras, por mais leve que fosse, condenavam à morte, sem 
julgamento, o autor, como um maldito. Como os imperadores são 
considerados patrícios, não pensam poderem ser tribunos da plebe; no 
entanto, assumem seu poder com a plenitude de outrora. Contam seus 
anos de poder em função deste poderio renovado a cada ano, por 
ocasião da nomeação dos tribunos da plebe. Todas estas funções têm 
sua origem na República e eles as executam da maneira como eram 

 
39 Para uma compreensão mais detalhada do período augusto, ver MENDES, Norma Musco. O Sistema 
Político do Principado. In: Repensando o Império Romano. Perspectiva Socioeconômica, Política e 
Cultural. Silva, Gilvan Ventura da; Mendes, Norma Musco (orgs.). Rio de Janeiro: Mauad; Vitória: 
Edufes, 2006. 
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exercidas tradicionalmente; deste modo, assumindo-as, eles não 
parecem ostentar nenhum poder que não lhes tenha sido concedido40. 
 

Cássio Dião comenta sobre a concentração de diferentes poderes nas mãos do 

imperador, que pertenciam outrora aos magistrados do Senado republicano. A análise do 

autor alinha-se a uma visão negativa da reunião das funções senatoriais na figura de um 

indivíduo, cujas prerrogativas beiram até mesmo à usurpação de cargos e, principalmente, 

a uma autoridade indevida. Sendo essa nova ordem administrativa legítima ou não, o fato 

é que houve tal processo de personalização de poderes, que anteriormente eram da 

jurisdição do Senado. Essa configuração renovada será um traço duradouro na política 

romana, passando por constantes adaptações, mas que visavam à manutenção do poder e 

da autoridade concentradas em um ou mais imperadores, desde que representassem a 

unidade administrativa do espaço romano. 

Vinculado ao aspecto de gerenciamento político, outro que podemos destacar é a 

existência de uma cultura partilhada no ambiente romano. Regina Bustamante defende 

 
40 DION CÁSSIO, LIII, 17. Em PINSKY, Jaime (seleção, organização e introdução). 100 Textos de 
História Antiga. São Paulo: Contexto, 2019, p. 96-97.  
“οὕτω μὲν δὴ τό τε τοῦ δήμου καὶ τὸ τῆς γερουσίας κράτος πᾶν ἐς τὸνΑὔγουστον μετέστη, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
καὶ ἀκριβὴς μοναρχία κατέστη: μοναρχίαγάρ, εἰ καὶ τὰ μάλιστα καὶ δύο καὶ τρεῖς ἅμα τὸ κῦρός ποτε ἔσχο
ν, ἀληθέσταταἂν νομίζοιτο.  τὸ μὲν γὰρ ὄνομα αὐτὸ τὸ μοναρχικὸν οὕτω δή τι οἱ Ῥωμαῖοι ἐμίσησαν ὥστε
μήτε δικτάτορας μήτε βασιλέας μήτ᾽ ἄλλο τι τοιουτότροπον τοὺςαὐτοκράτοράς σφων ὀνομάζειν: τοῦ δὲ δ
ὴ τῆς πολιτείας τέλους ἐς αὐτοὺςἀνακειμένου οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ.  βασιλεύονται. αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ αἱ ἐκ τ
ῶν νόμων ὡς πλήθει γενόμεναι καὶνῦν πλὴν τῆς τῶν τιμητῶν καθίστανται, διάγεται δὲ καὶ διοικεῖται πάντ
αἁπλῶς ὅπως ἂν ὁ ἀεὶ κρατῶν ἐθελήσῃ. καὶ ἵνα γε μὴ ἐκ δυναστείας ἀλλ᾽ ἐκ τῶννόμων τοῦτ᾽ ἔχειν δοκῶ
σι, πάνθ᾽ ὅσα ἐν τῇ δημοκρατίᾳ μέγα παρ᾽ ἑκοῦσίσφισιν ἴσχυσεν, αὐτοῖς τοῖς ὀνόμασι χωρὶς τοῦ τῆς δικτ
ατορίαςπροσεποιήσαντο. 
ὕπατοί τε γὰρ πλειστάκις γίγνονται, καὶ ἀνθύπατοι ἀεί, ὁσάκις ἂν ἔξω τοῦπωμηρίου ὦσιν, ὀνομάζονται: τ
ήν τε τοῦ αὐτοκράτορος πρόσρησιν διὰ παντὸςοὐ μόνον οἱ νικήσαντές τινας ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, πρ
ὸς δήλωσιν τῆςαὐτοτελοῦς σφων ἐξουσίας, ἀντὶ τῆς τοῦ βασιλέως τοῦ.  τε δικτάτορος ἐπικλήσεως ἔχουσι
ν. αὐτὰς μὲν γὰρ ἐκείνας οὐ τίθενται, ἐπειδήπερ ἅπαξ ἐκ τῆς πολιτείας ἐξέπεσον, τὸ δὲ δὴ ἔργον αὐτῶν τῇ
 τοῦαὐτοκράτορος προσηγορίᾳ βεβαιοῦνται. καὶ ἐκ μὲν τούτων τῶν ὀνομάτωνκαταλόγους τε ποιεῖσθαι κ
αὶ χρήματα ἀθροίζειν πολέμους τε ἀναιρεῖσθαι.  καὶ εἰρήνην σπένδεσθαι, τοῦ τε ξενικοῦ καὶ τοῦ πολιτικο
ῦ ἀεὶ καὶ πανταχοῦὁμοίως ἄρχειν, ὥστε καὶ ἐντὸς τοῦ πωμηρίου καὶ τοὺς ἱππέας καὶ τοὺςβουλευτὰς θανα
τοῦν δύνασθαι,τά τε ἄλλα ὅσα τοῖς τε ὑπάτοις καὶ τοῖςἄλλοις τοῖς αὐταρχήσασί ποτε ποιεῖν ἐξῆν, λαμβάν
ουσιν:  ἐκ δὲ δὴ τοῦ τιμητεύειν τούς τε βίους καὶ τοὺς τρόπους ἡμῶν ἐξετάζουσι, καὶἀπογραφὰς ποιοῦντα
ι καὶ τοὺς μὲν καταλέγουσι καὶ ἐς τὴν ἱππάδα καὶ ἐς τὸβουλευτικόν, τοὺς δὲ καὶ ἀπαλείφουσιν,  ὅπως ἂν 
αὐτοῖς δόξῃ. ἔκ τε τοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἱερωσύναις ἱερῶσθαι καὶπροσέτι καὶ τοῖς ἄλλοις τὰς πλείους σφῶν 
διδόναι, ἀρχιέρεών τέ τινα αὐτῶν, κἂν δύο κἂν τρεῖς ἅμα ἄρχωσιν, εἶναι, πάντων αὐτοὶ καὶ τῶν ὁσίων καὶ
 τῶνἱερῶν  κυριεύουσιν. ἥ τε ἐξουσία ἡ δημαρχικὴ καλουμένη, ἣν οἱ πάνυ ποτὲἀνθήσαντες ἔσχον, δίδωσί
 σφισι τά τε ἐπιγιγνόμενα ὑφ᾽ ἑτέρου τινός, ἂν μὴσυνεπαινῶσι, παύειν, καὶ μήθ᾽ ὑβρίζεσθαι, κἂν ἄρα τι κ
αὶ τὸ βραχύτατον μὴὅτι ἔργῳ ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἀδικεῖσθαι δόξωσι, καὶ ἄκριτον τὸν ποιήσαντα  αὐτὸ ὡς καὶ 
ἐναγῆ ἀπολλύναι. δημαρχεῖν μὲν γάρ, ἅτε καὶ ἐς τοὺςεὐπατρίδας πάντως τελοῦντες, οὐχ ὅσιον νομίζουσιν
 εἶναι: τὴν δὲ δὴ δύναμιντὴν τῶν δημάρχων πᾶσαν, ὅσηπερ τὰ μάλιστα ἐγένετο, προστίθενται, καὶ δι᾽αὐτ
ῆς καὶ ἡ ἐξαρίθμησις τῶν ἐτῶν τῆς ἀρχῆς αὐτῶν, ὡς καὶ κατ᾽ ἔτος αὐτὴνμετὰ τῶν ἀεὶ δημαρχούντων  λαμ
βανόντων, προβαίνει. ταῦτα μὲν ἐκ τῆς δημοκρατίας, ὥς που καὶἕκαστα ἐνομίσθη, οὕτω τε καὶ διὰ τούτω
ν τῶν ὀνομάτων εἰλήφασιν, ὅπως”. CASSIUS DIO COCCEIANUS, Historiae Romanae. Disponível em: 
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0593%3Abook%3D53%3
Achapter%3D17%3Asection%3D1 Acesso em 30/04/21. 
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uma identidade romana pautada em fatores sócio-políticos e culturais, salientando o papel 

das elites locais na construção de uma cultura comum: 
A existência de uma comunidade cultural mediterrânea, incentivada 
pela civilização romana e apoiada num intenso intercâmbio econômico, 
político e intelectual, ocasionou o desenvolvimento de uma cultura 
característica das elites municipais em todo o Império Romano. Como 
beneficiária da ordem romana, estas adotaram um marco que lhes servia 
como elemento de identificação e de integração ao permitir-lhes viver 
em todas as partes à maneira romana. Assim, manifestavam sua 
participação na gestão do Império Romano e afirmavam sua posição 
privilegiada na sociedade local. A homogeneidade social e a 
cumplicidade política dessas elites foram fatores fundamentais para a 
partilha dos princípios básicos de uma “cultura romana”. Era uma 
maneira de representar experiências e acontecimentos dentro de certa 
espécie de moral ou rede social; era uma forma de expressar alguns 
“significados compartilhados” (HUSKINSON, 2000:7), que 
fundamentavam a cultura da qual se originava, construindo e 
consolidando uma identidade romana41. 
 

Na continuação do trecho acima, a autora pondera a efetividade da identidade 

romana, apontando para a existência da pluralidade de práticas culturais naquele contexto. 

Concordamos integralmente com tal colocação, sabendo que a vivência humana, com 

suas facetas e contradições, extrapola a teoria e os conceitos que a tentam apreender, 

porém entendemos que a unidade era um elemento almejado e tratado de maneira 

ideológica. Além disso, ainda que a prática não corresponda à teoria, vários fatores se 

desenvolveram no espaço romano em direção a um projeto identitário baseado na 

unidade. É o caso dos investimentos e manutenção realizados na área militar para as ações 

de conquista e defesa dos territórios e a elaboração de leis que visavam à ordem e 

pacificação dos espaços e das relações sociais.  

Os últimos anos do século III e os primeiros do século IV podem ser analisados 

segundo a perspectiva que temos apontado, sobre a busca por unidade política e a 

reestruturação de diversos segmentos que compunham a administração imperial. Se por 

um lado a tradição historiográfica de tendência iluminista entendeu o recorte do século 

III até o fim do século V como um processo irreversível de desaparição do Império 

Romano, em contrapartida Gilvan Ventura da Silva e Norma Musco Mendes afirmam 

que: 

 
41 BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha. Práticas Culturais no Império Romano: Entre a Unidade e a 
Diversidade. In: Repensando o Império Romano. Perspectiva Socioeconômica, Política e Cultural. 
Silva, Gilvan Ventura da; Mendes, Norma Musco (orgs.). Rio de Janeiro: Mauad; Vitória: Edufes, 2006, 
p.130-131. 
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É necessário, no entanto, que evitemos compreender todo o lapso de 
tempo transcorrido entre a Anarquia Militar e a deposição de Rômulo 
Augusto como uma seqüência inevitável de transformações 
catastróficas e irreversíveis, uma vez que o período é marcado por 
conjunturas periódicas de reequilíbrio nas quais o Estado romano 
empreende esforços notáveis no sentido de perpetuar a unidade 
imperial, realizando amplas reformas na máquina pública, como 
aquelas instituídas por Diocleciano e Constantino, os artífices do 
Dominato que, mediante sua obra, permitiram ao Império do Ocidente 
se manter coeso por cerca de duzentos anos, ao mesmo tempo em que 
estabeleceram as bases do que será mais tarde a Civilização Bizantina, 
ou seja, a civilização romano-cristã do Oriente cujas raízes remontam à 
fundação de Constantinopla, em 330. Sendo assim, não nos causa 
estranheza que tanto Diocleciano quanto Constantino tenham sido 
considerados restauradores da ordem romana, como observamos numa 
série monetária em cobre emitida a partir de 293 contendo a legenda 
GENIO POPULI ROMANI. Sua emissão rompe com os símbolos 
anteriores e se constitui no tipo monetário dominante por cerca de dois 
anos. A legenda e a imagem presentes na moeda permitem identificar a 
força sobrenatural que garantia a unidade imperial [...]42. 
 

A visão equilibrada a respeito do contexto baixo-imperial exposta pelos autores 

vem ao encontro do que defendemos no que tange às características da Antiguidade 

Tardia. Ao invés de entendermos os séculos III ao V como um processo de decadência, 

percebemos que havia, sim, muitas dificuldades a serem trabalhadas no interior do mundo 

romano, mas elas não definiram de maneira pejorativa a totalidade dos acontecimentos 

da época. Inclusive foram essas dificuldades que propiciaram em grande parte o 

desenvolvimento de estratégias que visavam à resolução dos conflitos internos e ameaças 

externas.  

Além disso, algumas palavras utilizadas pelos autores nos são oportunas: é o caso 

da terminologia “unidade” e “ordem”. A tarefa de Diocleciano, e depois de Constantino, 

foi a de restaurar a suposta antiga unidade política e restabelecer a ordem romana, daí a 

importância, entre outros aspectos, da propaganda imperial realizada por meios como a 

emissão de moedas, destacada no excerto acima. As ações do inventor da Tetrarquia em 

busca da manutenção territorial e da ordem imperial são sintetizadas no conceito de 

Renovatio imperii: 
A tentativa de renovação imperial (renovatio imperii) levada a cabo por 
Diocleciano ao longo de mais de vinte anos de governo centrava na 
instituição da tetrarquia as esperanças de sucessões imperiais menos 
turbulentas que as ocorridas no decurso do século III. Idealizando uma 
recuperação das antigas tradições romanas que tinham como objetivo o 

 
42 SILVA, Gilvan Ventura da; MENDES, Norma Musco. Diocleciano e Constantino: A Construção do 
DOMINATO. In: Repensando o Império Romano. Perspectiva Socioeconômica, Política e Cultural. 
Silva, Gilvan Ventura da; Mendes, Norma Musco (orgs.). Rio de Janeiro: Mauad; Vitória: Edufes, 2006, p. 
196. 
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aumento da autoridade imperial romana como elemento de integração 
de todo o orbe romano, Diocleciano potenciou, igualmente, a condição 
de imperador como ente sagrado, divino, paralelo humano das 
divindades romanas. Porém, um deus limitado em sua ação efetiva que 
teria de contar, indubitavelmente, com o auxílio dos colegas divinos. 
Nesse caso, a tetrarquia tentava reproduzir ideologicamente no plano 
terreno o consenso existente entre os deuses que governariam o mundo 
romano em nome de todos os cidadãos que passavam, a partir de finais 
do século III, também à condição de súditos imperiais. Consenso 
fundamentado na paz interna, estabelecida especialmente na boa 
convivência, familiar inclusive, entre os quatro imperadores 
responsáveis pela defesa e preservação do mundo imperial romano43. 

 

O elemento da religiosidade esteve também presente na política tetrárquica de 

Diocleciano, tanto que os dois imperadores de maior autoridade no regime tetrárquico – 

Diocleciano e em seguida Maximiano, foram associados às figuras de Iovius (Júpiter) e 

Herculius (Hércules), respectivamente. O aspecto da sacralidade é um componente 

relevante do que ficou conhecido como Dominato, estrutura política que buscou na 

religião um fator de legitimidade, fornecendo aos senhores do poder um caráter 

sobrenatural e até mesmo inquestionável. 

A novidade do governo de Constantino dentro do espectro do Dominato foi a 

gradual inserção da religião cristã no seio político. Paul Veyne, autor que enxerga em 

Constantino o início de um movimento de cristianização completa no futuro continente 

europeu, aponta que 
Ao legalizar a Igreja, ao estabelecê-la, ao favorecê-la, ao fazer dela a 
sua religião pessoal, Constantino fortificará um organismo completo, 
desencadeará uma máquina formidável que iria enquadrar e cristianizar, 
a pouco e pouco, a massa da população e enviar, inclusive, missionários 
para os povos estrangeiros. O cristianismo tinha, de facto, ainda uma 
particularidade, era prosélito, ao passo que o paganismo e o judaísmo 
raramente tentaram induzir os outros a adoptar as suas divindades. Não 
contente com ter de ser professado e de se dar ao trabalho de ser tido 
por verdadeiro, o cristianismo era uma religião universalista. Este 
universalismo era também o do paganismo e das sabedorias antigas: 
todo o estrangeiro podia adorar Zeus, a sabedoria estóica estava aberta 
a todos, mesmo às mulheres, e o escravo do Ménon de Platão redescobre 
a geometria. Mas estas sabedorias não eram conquistadoras. Cada uma 
considerava-se expressamente como a única verdadeira, polemizava 
asperamente com as suas concorrentes, mas contentava-se com ter a sua 
pequena loja de ideias e “ficar à espera do cliente”, sem ser 
monopolista, sem imaginar que iria conquistar o mundo ou teria o dever 
de conquistar. Se, por hipótese, se profetizasse a Crisipo que, um dia, o 
mundo inteiro seria estóico, ele ficaria muito espantado. A 
consequência era que, por falta de proselitismo, estas sabedorias 

 
43 FRIGHETTO, Renan. Antiguidade Tardia: Roma e as Monarquias romano-bárbaras numa época 
de transformações, séculos II-VIII. Curitiba: Juruá, 2012, p. 101. 
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permaneciam o apanágio dos letrados, ao passo que a Igreja quererá 
impor-se a todos os homens, aos pequenos e aos grandes, e ter o 
monopólio religioso [...]44.  
 

Não concordamos integralmente com os apontamentos de Veyne em relação à 

sinceridade da conversão de Constantino ao cristianismo, nem com a sua tese da total 

cristianização iniciada com o imperador. Acreditamos que existem mais fatores que 

desestabilizam a suposta hegemonia cristã do século IV em diante e que as ações 

constantinianas estavam mais alinhadas a intenções políticas do que a desejos 

estritamente religiosos45. Ainda assim, não podemos negar que o seu papel nos 

desdobramentos da história do cristianismo foi de grande importância, uma vez que a 

antiga religio ilicita tornou-se aceita e caminhava os seus primeiros passos rumo à união 

com a administração governamental. Outro ponto fundamental apontado pelo historiador 

francês é o da feição universalista do cristianismo. A universalidade cristã tem expressão 

na formação da Igreja, dotada de pessoas seguidoras de uma mesma fé e que possibilitava 

a inserção de qualquer um que aceitasse os mesmos preceitos. Veyne aponta que 

[...] o cristianismo tinha uma particularidade pela qual era único no 
mundo: esta religião era igualmente uma Igreja, uma crença que exercia 
uma autoridade sobre aqueles que a partilhavam, apoiada numa 
hierarquia, num clero superior em natureza ao laicado, num quadro 
geográfico. Ao lado do amor, do ascetismo e de uma pureza que cultiva 
o desinteresse por este mundo grosseiro, a psicologia dos cristãos 
incluirá ainda o apreço pela autoridade. [...] Donde provinha esta 
particularidade única que era a existência de uma Igreja? Eis um dos 
grandes problemas da história do cristianismo. Pode supor-se que, 
nascido como seita judaica, o cristianismo conservou até o fim o 
princípio de autoridade sobre os fiéis, que é o da maioria das seitas: um 
grupo fortemente estruturado tende a cerrar as suas fileiras e a reforçar 
a conformidade dos seus membros. A “Igreja” (ecclesia), ou seja, a 
assembleia do seu futuro povo, que Jesus de Nazaré, profeta judeu, 
queria edificar sobre o seu discípulo Pedro, continua a assembleia 
(qahal) do povo eleito. Não se pode, pois, ser cristão sem ter aderido a 
esta assembleia46.  
 

Devido ao exposto era tão importante que os dogmas fossem os mesmos no interior 

da Igreja; para além disso, uma igreja não poderia ser unida e submissa a uma autoridade, 

sem que tivesse arraigada em ideias comuns a todos os fiéis. O ponto apresentado por 

Veyne de que alguns dos diferenciais da religião cristã é a formação de uma Igreja e o 

 
44 VEYNE, Paul. Quando o nosso mundo se tornou cristão. Lisboa Texto e Grafia, 2007, p. 44-45. 
45CAPRINO, Andréia Rosin. Legitimidade do poder imperial de Constantino na obra História 
Eclesiástica de Eusébio de Cesareia (306-324). 124 f. (Mestrado em História) - Setor de Ciências 
Humanas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
46 VEYNE, Paul. Quando o nosso mundo se tornou cristão. Lisboa Texto e Grafia, 2007, p. 44-45. 
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apreço pela autoridade são indispensáveis para compreendermos por que houve nos 

séculos IV e V tentativas constantes de padronização das diferentes doutrinas em uma 

mesma crença, que deveria ser chamada de cristianismo - um único cristianismo.   

Associado a isso, procurava-se dissipar as divergências entre sedes episcopais, ou 

seja, para que não reinasse um “espírito de confusão” no ambiente cristão, era necessário 

que a liderança eclesiástica local estivesse bem pautada nos princípios entendidos como 

os corretos. Dessa forma, houve momentos em que bispos foram exilados e ocasiões em 

que outros abjuraram das suas crenças em prol da doutrina que vigorava no momento.  

Ainda tratando do tema da unidade na esfera cristã da tardo-antiguidade, 

destacamos algumas formulações de um autor importante, que viveu entre os séculos IV 

e V, Agostinho de Hipona. Na sua obra nomeada De Doctrina Christiana (Sobre a 

doutrina cristã), cuja redação deu-se entre 397 e 426/427, o autor tece considerações 

sobre diversos temas, entre os quais frisamos a Igreja, o amor e a Trindade. Para os três 

aspectos, o bispo de Hipona enfatiza a necessidade da existência de unidade: 
A Igreja é, de fato, o corpo de Cristo, de acordo com o que ensina a 
doutrina apostólica (Ef 1,23). Também, ela é chamada de sua esposa. 
Ora, a seu corpo, formado por muitos membros com funções distintas 
(Rm 12,4), Cristo o abraça com o vínculo da unidade e da caridade, 
como se estivesse unido em vínculo indispensável47. 
 

O erudito se pauta em importantes passagens paulinas que tratam da definição de 

Igreja para apresentar o seu entendimento sobre a unidade eclesiástica, primeiro com 

Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo e o esposo da Igreja, e depois da união entre os 

membros desse corpo, ou seja, as pessoas que fazem parte dela. No mesmo raciocínio de 

unidade entre os fiéis e desses com Deus, Agostinho defende o exercício do amor: “Todos 

devem ser amados igualmente [...], Mas devemos almejar principalmente que todos amem 

a Deus junto a nós”48. A respeito da ideia de “Trindade”, palavra que não é originária das 

Escrituras Sagradas, mas cujo significado é amplamente debatido principalmente a partir 

do século segundo, o autor cristão afirma: 
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, isto é, a própria Trindade, una e 
suprema realidade, é a única Coisa a ser fruída, bem comum de todos. 
Se é que pode ser chamada Coisa e não, de preferência, a causa de todas 
as coisas — se também puder ser chamada causa. Não é fácil encontrar 
um nome que possa convir a tanta grandeza e servir para denominar de 
maneira adequada a Trindade. A não ser que se diga que é um só Deus, 

 
47 De Doctrina Christiana, 1, 16: “Est enim Ecclesia corpus ejus, sicut apostolica doctrina commendat 
(Ephes.1,23), quae etiam conjux ejus dicitur. Corpus ergo suum multis membris diversa oficia gerentibus 
(Rom. XII,4), nodo unitatis et charitatis tanquam sanitatis astringit”. 
48 Ibidem, 1,28 e 29: “Omnes autem aeque diligendi sunt”; “Velle tamen debemus ut omnes nobiscum 
diligant Deum”. 
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de quem, por quem e para quem existem todas as coisas (Rm 11,36). 
Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um deles, Deus. E os 
três são um só Deus. Para si próprio, cada um deles é substância 
completa e, os três juntos, uma só substância. O Pai não é o Filho, nem 
o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito 
Santo não é o Pai nem o Filho. O Pai é só Pai, o Filho unicamente Filho, 
e o Espírito Santo unicamente Espírito Santo. Os três possuem a mesma 
eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo 
poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade e no Espírito Santo 
a harmonia entre a unidade e a igualdade. Esses três atributos todos são 
um só, por causa do Pai, todos iguais por causa do Filho e todos conexos 
por causa do Espírito Santo49. 
 

Agostinho redigiu uma obra que trata especificamente do tema da Trindade; nela 

os debates são aprofundados e o desenvolvimento das reflexões agostinianas sobre o 

assunto são amplamente expostos. Em Sobre a Doutrina Cristã, porém, o bispo discorre 

de maneira breve, mas bastante elucidativa, a respeito do seu entendimento da temática 

trinitária.  

Duas das várias ideias relevantes que notamos no excerto, as quais estão 

diretamente conectadas, é a da distinção entre as pessoas da Trindade ao mesmo tempo 

em que possuem a mesma divindade e, consequentemente, os mesmos atributos divinos, 

o que as torna uma mesma entidade. Embora seja de difícil definição e interpretação 

escritos dessa envergadura, o elemento que gostaríamos de pontuar é o do interesse de 

estudiosos cristãos da época em buscar e reforçar a crença da unidade. Pensamos, além 

disso, que a procura por unidade na esfera espiritual talvez fosse entendida como passível 

de ser estendida ao ambiente humano, evidenciando-se nas áreas política, religiosa, 

administrativa, social, de maneira a criar uma ordem significativa em meio a vários 

conflitos e disputas. 

A tentativa de definição da unicidade cristã encontra eco em outros meios literários, 

como é o caso da poesia prudentina. Segundo Ana Teresa Gonçalves, o poeta cristão 

Aurélio Pudêncio Clemente, na virada do século IV para o V, produziu obras com o 

objetivo de converter pessoas ao cristianismo, demonstrar o seu talento retórico e 

 
49 Ibidem, 1,5: “Res igitur quibus fruendum est, Pater et Filius et Spiritus sanctus, eademque Trinitas, una 
quaedam summa res, communisque omnibus fruentibus ea; si tamen res et non rerum omnium causa sit, si 
tamen et causa. Non enim facile nomen quod tante excelentiae conveniat potest inveniri, nisi quod melius 
ita dicitur Trinitas haec, unus Deus ex quoo omnia, per quem omnia, in quo omnia (Rom. XI, 36). Ita Pater 
et Filius et Spiritus sanctus, et singulus quisque horum Deus, et simul omnes unus Deus; et singulus quisque 
horum plena subtantia, et simul omnes una substantia. Pater nec Filius est nes Spiritus sanctus, Spiritus 
sanctus nec Pater est nec Filius; et Spiritus sanctus tantum Spiritus sanctus. Eadem tribus aeternitas, eadem 
incommutabilitas, eadem majestas, eadem potestas. In Patre unitas, in Filio aequalitas, in Spiritu sancto 
unitatis aequalitatisque concordia: et tria haec unum omnia propter Patrem, aequalia omnia propter Filium, 
connexa omnia propter Spiritum sanctum”. 
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defender a unicidade da fé. Analisando os poemas do autor intitulados Apotheosis e 

Hamartigenia, a historiadora afirma que 
Em ambos [os poemas] o principal assunto versificado é a defesa da 
unicidade na expressão da fé cristã, ou seja, após demonstrar a 
existência de heresias, isto é, de divisões de pensamento na ortodoxia 
cristã, em fase de construção, Prudêncio incita a formação de um 
conjunto de crenças a ser compartilhado por todos os conversos. Além 
de facilitar a persuasão do não cristão, pois partiria-se de um conjunto 
persuasivo mais bem elaborado e conhecido por todos, a expressão de 
um mesmo Cristianismo fortaleceria as comunidades cristãs espalhadas 
por todo o território imperial. Frente a ataques, a melhor defesa dos 
princípios cristãos seria a manutenção da unicidade da demonstração da 
fé50. 
 

O poema Apotheosis apresenta ideias que são bastante discutidas por outros autores 

do campo apologético, como a natureza da alma, o questionamento à incredulidade dos 

pagãos e dos judeus, a pessoa de Cristo e o polêmico assunto a respeito da Trindade. Esses 

últimos dois pontos foram amplamente abordados por eruditos que visavam explicar e 

defender a fé cristã ao longo dos primeiros séculos, e durante os anos 300 e 400, visando 

à definição de uma ortodoxia. Para Gonçalves,  
[...] o Cristo prudentino demonstra a sabedoria do Pai e garante a 
veracidade do pensamento trinitário. Prudêncio dá, assim, sua 
contribuição para a construção da fé verdadeira, que não poderia conter 
em si pressupostos que se autoexcluíam. A garantia da veracidade para 
a fé cristã impedia a dúvida. Os argumentos que a sustentavam, qual 
pilares de uma construção arquitetônica, deveriam ser fortes e 
profundos. Não poderiam ser abalados por terremotos linguísticos ou 
tsunamis interpretativas. Deveriam ser postos à prova e sustentados 
racionalmente, no interior da ordem do discurso cristão ainda em 
construção. Uma fé forte partia da crença sem questionamentos, mas 
também de argumentos factíveis e passíveis de entendimentos pelos 
crentes, pelos que professavam a fé e que buscavam novos conversos. 
Só uma fé íntegra e sem divisões internas podia conquistar novos 
adeptos, segundo a concepção poética prudentina expressa no 
documento analisado. Mais do que comunicar os princípios de vida dos 
cristãos, esta obra prudentina permite a resolução de conflitos, usando 
a lógica e a poética cristianizadas para a divulgação do que o autor 
julgava ser a fé verdadeira51.  
 

Desde os seus primórdios, as ideias pregadas por Cristo possuíam uma conotação 

de universalidade. Quando Jesus diz “Ide a todo o mundo e pregai o Evangelho”52, e a 

colocação em prática desse mandamento dado aos discípulos por seu Senhor comprovam 

 
50 GONÇALVES, Ana Teresa Marques. A arte poética a serviço do proselitismo cristão: relendo os 
poemas de Aurélio Prudêncio Clemente (séculos IV/V). Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2020, p. 105. 
51 Ibidem, p. 118. 
52  Após a sua ressurreição e antes de subir ao céu, Jesus expôs o último mandamento aos onze discípulos: 
“[...] Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura”. (Marcos 16, 15). 
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a mensagem cristocêntrica do Novo Testamento. O “Filho de Deus” veio ao mundo para 

todos53 e quer que todos se arrependam dos seus pecados54. Tal mensagem foi num 

primeiro momento divulgada entre os judeus, mantenedores da tradição mosaica, e, 

posteriormente, avança para além das fronteiras palestinas, atingindo povos de cultura 

grega e de diversas culturas. A trajetória desse pensamento e estilo de vida reafirma a 

colocação de Paulo, de que em Cristo já não existem mais diferenças entre judeus e 

gregos, homens e mulheres, ricos e pobres55. 

O apóstolo Paulo teve papel fundamental na disseminação da “Boa Nova” entre 

populações que não pertenciam à etnicidade e cultura judaicas. Devido a esse fator tão 

característico da ação prosélita paulina, ele próprio nomeou-se como “apóstolo dos 

gentios”56, ou seja, mensageiro da notícia cristã às pessoas que não eram judias. A respeito 

do perfil universal de Paulo, Isidoro Rodríguez Herrera afirma: 
Um apóstolo cosmopolita, já que era judeu por seu sangue, grego por 
sua cultura, romano por sua cidadania e... mesmo espanhol por seu 
ardente desejo de visitar nossa pátria, foi o mais genuíno representante 
desta disposição conciliadora entre as duas culturas: a greco-romana e 
a cristã. Este doutor das ideias universalistas sempre foi seguido pela 
aristocracia intelectual de uma Igreja que não em vão possui gravado 
em seus braços o nome de católica, isto é, sem limites, internacional, 
universal; sem ser heterogênea, pois a nota de unidade é responsável 
por combinar e harmonizar tudo, e sem degenerar em profano ou 

 
53 “Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos 
e cheguem ao conhecimento da verdade” (1 Timóteo 2, 3-4). 
54 “O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora; o que 
ele está, é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a 
converter-se” (2 Pedro 3, 9). 
55 Paulo exorta os cristãos que moravam em Roma: “De sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois 
ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo” (Romanos 10, 12-13), também aos cristãos espalhados pela Galácia, o apóstolo afirma: “Vós 
todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos 
vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher; pois 
todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gálatas 3, 26-28); aos fiéis que se reuniam em Corinto: “Pois, em 
um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer 
livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito” (1 Coríntios 12, 13); aos colossenses: “E vos 
revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou; 
no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre; porém 
Cristo é tudo em todos” (Colossenses 3, 10-11). Frisamos que as palavras paulinas plenas da ideia de 
unidade em Jesus Cristo foram dirigidas especialmente a povos não judeus, como notamos nas citações 
acima, nas quais a mensagem destinava-se a comunidades de cultura greco-romana. 
56 “E a vós, nações, eu digo: enquanto apóstolo das nações [ou gentios], eu honro o meu ministério, na 
esperança de provocar o ciúme dos de meu sangue e de salvar alguns deles” (Romanos 11, 13-14); “A mim, 
o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo 
e de pôr em luz a dispensação do Mistério oculto desde os séculos em Deus, criador de todas as coisas” 
(Efésios 3, 8-9); “[...] Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos e para o qual fui designado 
pregador e apóstolo – digo a verdade, não minto – doutor das nações [ou dos gentios] na fé e na verdade. 
Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade” 
(1 Timóteo 2, 6-8). 
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comum porque a nota de santidade rega todos os membros deste 
organismo com a seiva da graça vivificadora57. 

 

Tal universalidade não era vista de maneira positiva entre muitos grupos judeus, os 

quais consideravam uma afronta à sua tradição os questionamentos paulinos em relação 

à execução estrita das leis e mandamentos que não eram mais necessários a partir do 

cumprimento expiatório de Cristo58. Entre outros motivos, devido à sua tarefa 

evangelizadora abrangente, a autoridade de Paulo foi desacreditada em vários 

momentos59. 

É interessante salientar o papel linguístico para o desenvolvimento e aplicação de 

ideias universalistas. No caso em questão, o da busca pela unidade cristã, a língua grega 

à época de Paulo e depois o latim foram essenciais para o alcance das ideias cristãs no 

mundo romano. Mesmo que houvesse comunidades com língua ou dialeto próprio, a 

facilidade de se encontrar alguém que pudesse servir como intermediário nas conversas e 

pregações era muito maior do que se não existisse uma língua padrão no interior de um 

espaço que pretendia ser universal.  

Valerio Neri corrobora para o que expomos sobre a universalidade do cristianismo 

pautado no ideal de pregação do Evangelho. Além das alegações existentes nos textos 

neotestamentários, o historiador destaca o olhar de Orígenes no que tange à abrangência 

da religião cristã ultrapassando os limites do mundo romano: 

Também o cristianismo, como é sabido, pretende ser uma religião 
universal: nos textos neotestamentários - em que, como no Evangelho 
de Mateus, coexistem particularismo hebraico e universalismo da 
missão salvífica de Cristo -, nos escritos paulinos e nos textos 
veterotestamentários interpretados segundo a visão cristã, é anunciada 
a pregação da palavra de Cristo a todos os povos até aos limites do 
mundo conhecido.  A religião une cidades e povos em um novo povo, 
o cristão, restabelecendo, como afirma Orígenes, a originária unidade 
da humanidade. Inicialmente essa pregação universal foi concebida 
dentro dos limites do Império Romano; a partir de Orígenes, o momento 

 
57 RODRÍGUEZ HERRERA, Isidoro. Antigüedad Clasica y Cristianismo. Salamanca: Biblioteca de la 
Caja de Ahorros/M.de P. de Salamanca, 1983, p.21. “Un apóstol cosmopolita, puesto que era judio por su 
sangre, griego por su cultura, romano por su ciudadanía y... hasta español por su deseo ardiente de visitar 
nuestra Patria, fue el más genuino representante de esta disposición conciliatoria entre las dos culturas: la 
grecorromana y la Cristiana. A este doctor de ideas universalistas siguió siempre la aristocracia intelectual 
de una Iglesia que no em vano lleva esculpido en sus armas el mote de católica, esto es, sin limites, 
internacional, universal; sin que por eso resulte heterogénea, ya que la nota de unidad se encarga de 
compenetrarlo y armonizarlo todo, y sin que degenere em profana o común porque la nota de santidad riega 
todos los membros de este organismo con la savia vivificadora de la gracia”. 
58 A Carta aos Gálatas ilustra a reticência de grupos judaizantes em abandonar hábitos veterotestamentários, 
como as festas religiosas e, principalmente, a circuncisão.   
59 Um exemplo consta na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ao apresentar a defesa que o autor faz 
da sua autoridade diante da comunidade que foi evangelizada por ele e que, agora, seguia líderes que 
discordavam das ideias propagadas num primeiro momento.  
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do nascimento de Cristo e da criação do Império de Augusto foi 
considerado o contexto ideal preparado pela providência divina para a 
difusão da religião cristã60. 
 

Neri apresenta o aspecto da convergência temporal da vida de Jesus Cristo com a 

governação de Otávio Augusto, paralelo já enfatizado por pensadores cristãos tardo-

antigos. A visão era de que a atuação administrativa augusta, baseada na junção de 

funções em suas mãos e na união e estabilidade dos territórios romanos sob a sua 

jurisdição, constituía o momento perfeito para que a vinda do Filho de Deus à Terra e o 

seu ministério fossem o passo inicial para a propagação universal do Evangelho. O autor 

afirma ainda: 
Particularmente no império cristão, a partir de Eusébio de Cesareia, há 
confiança no pleno cumprimento da profecia sobre a difusão da religião 
cristã entre todos os povos. A questão dos limites da difusão do 
cristianismo ocupa um espaço relevante apenas na obra de Agostinho, 
no que diz respeito à crítica por parte dos donatistas ao conceito da 
igreja católica enquanto universalmente difundida. Na epístola 93, o 
bispo de Hipona responde ao bispo donatista Vincenzo de Cartena, que 
havia dito: “em relação a todas as partes do mundo, aquela em que a fé 
cristã é conhecida é bem pequena em comparação com o mundo 
inteiro”. A rapidez da conversão recente de muitos povos bárbaros, 
afirma Agostinho, torna evidente a todos, também aos inimigos de 
Cristo, que as profecias sobre a difusão universal do cristianismo serão 
cumpridas em curto espaço de tempo61. 
 

No trecho acima, Neri cita dois autores cristãos muito relevantes no contexto de 

afirmação da religião cristã, Eusébio de Cesareia (265-339) e Agostinho, os quais 

defenderam e divulgaram essa fé através das suas obras, entre as quais houve o esforço 

 
60 NERI, Valerio. Popolo di Dio e popolo di Roma: limiti e relazioni di due universalismi. Confini, 
circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi 
tra storici e giuristi dell’Antichità. GARBARINO, Paolo; GIUNTI, Patrizia; VANOTTI, Gabriella 
(orgs.). Milano: Mondadori Education, 2020, p.124. “Anche il cristianesimo, come è noto, pretende di 
essere una religione universale: fno dai testi neotestamentari, in cui, come nel Vangelo di Matteo coesistono 
particolarismo ebraico e universalismo della missione salvifca di Cristo, dagli scritti Paolini e da testi 
veterotestamentari nell’interpretazione cristiana, viene annunciata la predicazione della parola di Cristo a 
tutte le genti, fno ai limiti dell’ecumene. La religione unisce città e popoli in un nuovo popolo, quello 
cristiano, ristabilendo, come afferma Origene, l’originaria unità dell’umanità. Inizialmente questa 
predicazione universale viene pensata entro i confni dell’impero romano che, a partire da Origene, nella 
contemporaneità tra la nascita di Cristo e la creazione dell’impero augusteo, viene considerato il contesto 
ideale predisposto dalla provvidenza divina per la diffusione della religione cristiana”. 
61 Ibidem, p.124-125. “Particolarmente nell’impero cristiano, a partire da Eusebio di Cesarea, c’è fducia 
nel pieno compimento della profezia sulla diffusione della religione Cristiana presso tutte le genti. La 
questione dei limiti della diffusione del cristianesimo occupa uno spazio rilevante solo nell’opera di 
Agostino, in relazione alla critica da parte donatista al concetto della chiesa cattolica in quanto 
universalmente diffusa. Nell’epistola 93, il vescovo di Ippona risponde al vescovo donatista Vincenzo di 
Cartenna che ha affermato: «rispetto a tutte le parti del mondo quella in cui la fede cristiana è conosciuta è 
ben piccola in confronto a tutto il mondo». La rapidità della conversione recente di molti popoli barbari, 
afferma Agostino, rende evidente a tutti, anche ai nemici di Cristo, che le profezie sulla diffusione universale 
del cristianesimo si compiranno in breve tempo.” 
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de ambos os pensadores – ainda que com substanciais diferenças – em caracterizar o 

cristianismo enquanto verdade universal. Um dos recursos utilizados pelos eruditos foi a 

inserção dessa religião em uma história ampla, cujo início retrocedia muito no tempo e o 

sucesso do presente e do passado estaria vinculado ao espalhamento dos ensinos de Cristo 

entre todas as nações.  

 
1.4 Vinculação entre política e religião na tardo-antiguidade 

As questões doutrinárias foram gradativamente se complexificando desde a origem 

da pregação cristã entre os discípulos de Jesus Cristo. Notadamente nos séculos IV e V, 

elas foram responsáveis por disputas, divisões, formação de partidos, excomunhões e 

exílios. Porém, a religião não vivia sozinha, mas caminhava junto com a política, ou 

melhor, as duas esferas – religião e política – eram profundamente imbricadas na 

Antiguidade Tardia ao ponto de, muitas vezes, não conseguirmos distingui-las. Quando 

apontamos nas pesquisas científicas enquadradas nesse espaço-tempo um elemento 

político ou um aspecto religioso isoladamente, é com o intuito de tornar a compreensão 

do leitor mais fácil. 

Um indicativo incisivo que aponta para tal relação no período tardo-antigo é a figura 

episcopal. Grande parte dos bispos possuía uma formação helenística e aprendiam sobre 

os grandes nomes de eruditos cristãos que expuseram suas ideias a respeito da fé. O bispo 

tinha uma bagagem de intelectualidade religiosa e filosófica extensa não apenas para 

utilizá-la a favor da sua atuação no campo doutrinário. A sede episcopal que um homem 

desses ocupava era também um lugar político no mundo imperial romano. O assunto é 

pertinente para esta pesquisa, pois Jerônimo aborda constantemente figuras episcopais na 

sua Crônica.  

Sobre o poder do bispo na Antiguidade Tardia, Érica Christyane Morais da Silva 

sintetiza a descrição de vários especialistas a respeito do tema. Com base na classificação 

de Claudia Rapp no que tange à natureza da liderança episcopal, a autora expõe que o 

poder do bispo tardo-antigo pautava-se em três formas de autoridade que eram fortemente 

imbricadas: a autoridade espiritual, a autoridade ascética e a autoridade pragmática: 

“Essas categorias, introduzidas por Rapp, auxiliam na definição da especificidade do 

poder episcopal bem como na descrição do papel desempenhado pelos bispos no âmbito 

das cidades para todo o conjunto do período da Antiguidade Tardia”62. 

 
62 SILVA, Érica Christyane Morais da. Cristianismo, poder e espaço na Antiguidade Tardia: o episkopeion 
como expressão do poder do bispo. Revista História. São Paulo: 2016, v. 35, p.18. 
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Silva defende que as especificidades do poder do bispo são derivadas da origem e 

da natureza de seu poder, da educação recebida e da sua proveniência social, além das 

atribuições que lhe eram dadas63. Fundamentando-se em uma homilia de João Crisóstomo 

(347-407), o qual legitimou a autoridade episcopal relacionando-a com a fala do apóstolo 

Paulo sobre a proveniência divina de todas as autoridades temporais, a autora descreve 

que  
os bispos eram, diferentemente dos magistrados e dos poderes civis, 
aqueles indivíduos que possuíam relação direta com os Apóstolos e, por 
meio destes, estavam ligados a Deus. Essa associação e vínculo entre o 
bispo, os Apóstolos e Deus, a sucessão apostólica, garantia ao bispo os 
dons do Espírito e, por conseguinte, a autoridade espiritual64.  

As origens da autoridade episcopal remontam ao contexto neotestamentário, 

quando gradativamente surgiam comunidades cristãs, as quais recebiam líderes 

geralmente designados pelos apóstolos para cuidar dos fiéis. Nesse momento ainda é 

nebuloso buscarmos uma definição das primeiras lideranças locais como efetivamente 

“bispos”. As epístolas que Paulo escreveu a Tito e a Timóteo apresentam uma lista65 dos 

atributos que o episkopos deveria possuir para bem atender à comunidade, cuidando dela 

e supervisionando-a, conforme o significado dessa terminologia. Contudo, não há 

consenso quanto a esses dois indivíduos terem sido efetivamente bispos. Sabemos que 

Paulo os ensinava e, provavelmente, os seus pupilos transmitiam tais ensinamentos a 

outrem e assim por diante.  

 Podemos observar uma ideia mais nítida da atuação episcopal e da sua voz de 

autoridade associada à verdade doutrinária no final da primeira centúria, quando a 

atividade apostólica (dos “treze apóstolos”66) tinha sido concluída. O bispo deveria, pois, 

perpetuar a doutrina recebida dos apóstolos - direta ou indiretamente - e aplicá-la na 

comunidade local. Nesse contexto é que foi concedida autoridade bastante relevante ao 

bispo, uma vez que ele deveria salvaguardar a verdade cristã diante do seu grupo 

eclesiástico. A Didaquê (Διδαχὴ), obra escrita na segunda metade do século I d.C., a qual 

significa “ensino”, “instrução”, “doutrina”, apresenta uma seção destinada ao papel 

episcopal e diaconal, em que está escrito:  
Escolhei-vos, pois, bispos e diáconos dignos do Senhor, homens dóceis, 
desprendidos, verdadeiros e firmes, pois eles também exercerão entre 

 
63 Ibidem. 
64 Ibidem, p.3. 
65 1Timóteo 3 e Tito 1. 
66 Os “treze apóstolos” seriam os doze (Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, 
Tiago - filho de Alfeu, Simão, Judas e Matias – este escolhido no lugar do Judas Iscariotes, conforme 
descrito em Atos 1) mais Paulo, que se autodenomina dessa maneira.  
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vós o ministério dos profetas e mestres. Não os desprezais, porque eles 
são da mesma dignidade, como os profetas e mestres67. 

O argumento de autoridade utilizado na Didaquê para os bispos e diáconos – estes, 

autoridades geralmente encarregadas de cuidar de uma área eclesiástica específica - 

recorreu à imagem dos profetas e mestres, os quais no período veterotestamentário 

gozavam de grande prestígio junto à população. Os sacerdotes exerciam uma função de 

ensino aos judeus, lendo regularmente a Lei perante o povo, lembrando-lhes das 

maravilhas realizadas por Deus entre os seus antepassados e dos castigos empreendidos 

aos desobedientes. Os profetas não eram lideranças institucionalizadas, entretanto eram 

os que recebiam diretamente da divindade as mensagens que deveriam ser expostas aos 

fiéis e por vezes a outros povos. Os sacerdotes eram homens da linha levítica geralmente 

muito estudados; quanto aos profetas, não era um requerimento que tivessem uma 

educação formal, embora grandes nomes, como Isaías e Daniel, possuíssem muito 

conhecimento.  

Ao longo dos primeiros séculos da Era cristã, a importância dos estudos para o 

cargo de bispo recebeu maior atenção. Silva afirma, tendo Rapp e Danièlou como norte, 

que no século IV os bispos possuíam formação educacional particularizada e eram 

provenientes de um ramo social específico. A erudição era uma característica dos bispos 

e, mesmo não sendo condição para o exercício de tal função, a contribuição educacional 

para o ofício era relevante68. A autora indica as origens dessa educação: 

Em um mundo unificado e moldado pela cultura e língua grega, a 
educação do bispo constituía-se, em grande medida, de uma educação 
helenística, mesmo que apenas alguns elementos específicos fossem 
apropriados. De fato, a maioria dos bispos, conhecidos como os Padres 
da Igreja, recebeu uma educação nos moldes gregos e frequentou 
escolas nos grandes centros (DANIÈLOU; MARROU, 1984, p. 
308309). A oratória cristã, por exemplo, foi influenciada 
significativamente pela retórica grega (CAMERON, 1994, p. 120-154). 
A filosofia também exerceu grande influência69. 

A formação educacional que os bispos recebiam era financeiramente custosa, o que 

indica as raízes abastadas da maioria desses clérigos. Susana Fioretti comenta sobre as 

origens sociais e a formação educacional dos bispos na tardo-antiguidade: 

 
67 Didaquê – A Instrução dos Doze Apóstolos. Jacareí: Editora Família, 2015, p. 25. “Χειροτονήσατε οὖν 
ἑαυτοῖς ἐ π ισκό π ους καὶ διακόνους ἀξίους τοῦ κυρίου, ἄνδρας π ραεῖς καὶ ἀφιλαργύρους καὶ ἀληθεῖς καὶ 
δεδοκιμασμένους· ὑμῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν π ροφητῶν καὶ διδασκάλων. μὴ 
οὖν ὐ π ερίδητε αὐτούς· αὐτοὶ γὰρ εἰσιν οἱ τετιμημένοι ὑμῶν μετὰ τῶν π ροφητῶν καὶ διδασκάλων” (p.33). 
68 SILVA, Érica Christyane Morais da. Cristianismo, poder e espaço na Antiguidade Tardia: o episkopeion 
como expressão do poder do bispo. Revista História. São Paulo: 2016, v. 35, p.3. 
69 Ibidem, p.3-4. 
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Grande protagonista da história destes séculos, a influência do bispo é, 
em parte, consequência da política religiosa dos imperadores cristãos, 
mas essa influência não seria possível se nessa época não houvesse 
ascendido ao episcopado uma grande série de personagens que por seu 
status social, sua riqueza familiar e sua formação cultural foram 
chamados a dirigir a sociedade de seu tempo. A igreja nesse período 
recrutava seus representantes com um procedimento simples e rápido 
que permitia introduzir diretamente na gama do clero os homens 
subtraídos da plenitude das suas atividades e carreiras de laicos e, 
portanto, com uma bagagem de experiências, ideias, interesses, com 
conhecimento dos problemas do mundo e da classe social da qual 
provinham; por isso,  a condição sacerdotal representou para esses 
homens um elemento novo que lhes proporcionou uma liberdade de 
ação, de palavra e um prestígio que não fez senão reforçar a capacidade 
de liderança, que por sua origem social e formação, estavam chamados 
a exercer70.  

Silva defende que a origem e a educação dos bispos contribuem para a definição e 

as particularidades do ofício episcopal. As funções e a forma com que os bispos atuaram 

nas cidades estão intimamente conectados a tais aspectos. É o caso dos bispos 

provenientes de famílias abastadas, os quais desempenharam a liderança nas 

comunidades de forma familiar e tendo contato com grupos sociais superiores, facilitando 

a atuação deles71. A autora especifica as funções episcopais na esfera citadina: 

Nas cidades, os bispos era benfeitores públicos e exerciam funções 
equivalentes às de autoridades civis. Bajo (1981, p. 204) argumenta 
que, durante os séculos IV e V, os bispos exerceram no domínio das 
cidades funções equivalentes às funções dos patronos, a saber: faziam 
construção ou restauração de edifícios públicos; exerciam proteção 
jurídica, que consistia menos em fazer cumprir a lei do que em suavizar 
os rigores desta e impedir uma aplicação dura; exerciam uma proteção 
de tipo fiscal; representavam os interesses da civitas frente ao poder 
político e, por fim, faziam doações. Ainda eram responsáveis pela 
organização do assistencialismo aos pobres. Os beneficiados pelo 
auxílio assistencialista eram os mais diversos: viúvas, doentes, órfãos, 
escravos, presos (SALAMITO, 1995, p. 689; BLÁZQUEZ, 1995, p. 
359-360). Tendo em vista esse aspecto, deve-se ressaltar que as funções 
desempenhadas pelos bispos, sejam aquelas relacionadas ao que hoje se 

 
70 FIORETTI, Susana. La figura del obispo latino y su influencia en la Tardía Antigüedad. Semanas de 
Estudios Romanos. V.XI, Valparaiso: Universidad de Valparaiso, 2002, p.229-230. “Gran protagonista de 
la historia de estos siglos, la influencia del obispo es, en parte, consecuencia de la política religiosa de los 
emperadores cristianos, pero esta influencia no sería posible si en esta época no hubiese accedido al 
episcopado una larga serie de personajes que por su status social, su riqueza familiar y su formación cultural 
estaban llamados de por sí a dirigir la sociedad de su tempo. La iglesia, en esto período, reclutaba sus 
representantes con un procedimento simple y rápido que permitía introducir directamente en los rangos del 
clero a hombres sustraídos en la plenitud de sus actividades y carreras de laicos y, por lo tanto, con un 
bagaje de experiencias, ideas, intereses, con conocimiento de los problemas del mundo y de la clase social 
de la cual provenían; por ello, la condición sacerdotal representó para estos hombres un elemento nuevo 
que les proporcionó una libertad de acción, de palabra y un prestigio que no hizo sino reforzar la capacidad 
de liderazgo que por su origen social y formación estaban llamados a ejercer”. 
71 SILVA, Érica Christyane Morais da. Cristianismo, poder e espaço na Antiguidade Tardia: o episkopeion 
como expressão do poder do bispo. Revista História. São Paulo: 2016, v. 35, p. 4. 
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insere no termo “secular”, sejam aquelas consideradas religiosas, todas 
dizem respeito ao campo do sagrado, inserindo-se, portanto, no campo 
de atuação dos bispos72. 

Os bispos exerciam também atividades junto ao poder judicial, podendo atuar como 

mediadores em favor de acusados e presos. Possuíam influência diante dos processos 

penais, sendo capazes de acolher pessoas, cristãs ou não, perseguidas pela justiça73. Há 

diversos relatos a respeito de bispos que apelavam ao poder judiciário em favor de réus, 

para defendê-los de acusações ou para amenizar a sua pena74. Valerio Neri explica: 

No império cristão, em medida crescente, os bispos, pela autoridade 
advinda de seu ofício, mas em alguns casos também pelo prestígio que 
derivam de sua origem e pelas relações de respeito e em certa medida 
de "amizade" que estabelecem com os iudices (juízes), tornam-se 
mediadores de um vasto e articulado fluxo de pressão para orientar de 
forma benevolente o curso do julgamento ou para mitigar a dureza das 
punições. Muitos bispos falam da frequência dessas intervenções [...]. 
É, portanto, um aspecto importante da relação da Igreja com as 
instituições do governo75.  

Conforme atesta o autor, a ação dos bispos como defensores de pessoas acusadas 

tinha legitimidade devido ao próprio cargo que tinham, ao prestígio que possuíam 

derivada das suas origens familiares e à amizade ou parceria com os juízes. Para tanto, ao 

longo do texto, o autor nos fornece os exemplos dos bispos Agostinho de Hipona, 

Gregório de Nazianzo, Ambrósio de Milão, Basílio de Cesareia, entre outros. Neri reforça 

a notoriedade social que envolvia o bispo na tardo-antiguidade, propiciando que tivesse 

voz ativa nos processos judiciais, além da própria importância das grandes sedes 

episcopais: 

O gênero de relacionamento com as autoridades e a forma do pedido de 
benevolência eram variados e não dependiam muito da autoridade da 
figura episcopal em si, senão no caso das grandes sedes episcopais, mas 
antes e em muitos momentos especialmente, do seu prestígio social76. 

 
72 Ibidem, p. 4-5. 
73 Ibidem, p. 5. 
74 NERI, Valerio. L’intercessio dei vescovi nel processo romano (IV-V sec.). Ravenna Capitale. Giudizie, 
giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VII. Volume I-Saggi. Ravenna: Maggioli Editore, 
s/d. 
75 Ibidem, p. 108-109. “Nell’impero cristiano, in misura crescente, i vescovi, per l’autorità che loro proviene 
dal loro ufficio, ma in qualche caso anche per il prestigio che loro deriva dalla loro origine e per i rapporti 
di rispetto e in qualche misura di “amicitia” che si stabiliscono con i iudices diventano mediatori di un 
flusso vasto e articolato di  ressioni per orientare in senso benévolo l’andamento del processo o per mitigare 
la durezza delle pene. Molti vescovi parlano della frequenza di questi interventi [...] Si tratta dunque di un 
aspetto rilevante del rapporto della chiesa con le istituzioni dello stato”. 
76 Ibidem, p. 110. “Il genere di rapporto con le autorità e le modalità della richiesta di benevolenza erano 
variegati e dipendevano non tanto dall’autorevolezza della figura episcopale in sè, se non nel caso delle 
grandi sedi episcopali, ma anche, e in molti casi soprattutto, dal suo prestigio sociale”. 
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Comentamos sobre a autoridade do bispo conectada ao seu conhecimento da 

verdade cristã. Para além disso, a função jurídica por ele exercida, se não lhe concedia 

autoridade, ao menos reafirmava-a entre a Igreja.  

De acordo com Munier (2002, p. 200), a autoridade do bispo “se afirma 
na Igreja principalmente de três maneiras: 1) com a formulação das leis; 
2) com o exercício da justiça; 3) com a punição dos erros”. A jurisdição 
do bispo existia desde as origens do episcopado monárquico, muito 
embora fosse exercida sob a forma de prescrições orais, de diretrizes 
práticas e de modalidades variadas de regulamento visando ao bem-
estar da comunidade. A diversidade dos assuntos tratados atesta a 
amplitude da capacidade de intervenção na vida cotidiana das 
comunidades conferida aos bispos, que pronunciavam-se sobre 
questões de moral, direito canônico, ordenamento social, tarefas 
educativas e serviços assistenciais, dentre outras. Desse modo, 
praticamente todos os setores da vida cristã, tanto em âmbito pessoal 
quanto em âmbito familiar e social, estavam sujeitos à autoridade 
episcopal77.  

A colocação acima aponta para o fato de que o bispo, bem como a comunidade por 

ele liderada, não estava isolado do contexto social e político maior que o circundava, ao 

contrário, as realidades eclesiástica e laica amalgamavam-se em várias frentes. Isso não 

soa nada estranho a nós, dado que pessoas de diferentes religiões, vertentes políticas e até 

mesmo estratos sociais variados sempre estiveram em contato, em maior ou menor grau. 

As atividades episcopais encontram-se mais evidentes na sociedade a partir da conexão 

que o imperador Constantino empreende da Igreja com a política imperial. Mélanie 

Wolfram sintetiza informações sobre o exercício das funções administrativas e religiosas 

episcopais, a partir do momento em que o cristianismo é aceito no ambiente romano com 

Constantino: 

[...] com a Paz da Igreja a comunidade cristã cresce consideravelmente, 
o que obriga a uma maior organização e hierarquização do clero. O 
bispo torna-se assim não só o líder da comunidade de laicos como 
também de uma trama cada vez mais complexa envolvendo o clero. 
Nota-se progressivamente um recrutamento de bispos nas camadas 
mais altas da sociedade. [...] as intervenções da Igreja nos assuntos civis 
tornaram-se imprescindíveis e quanto mais poderoso fosse o bispo mais 
peso tinha num assunto litigioso. Assim, um bispo com conhecimentos 
jurídicos e administrativos era um bom protector para os seus fiéis, e se 
fosse detentor de um elevado poder econômico, tornava-se 
naturalmente evergeta. Desta forma, o acesso ao episcopado por parte 
dos aristocratas era igualmente promovido pelo próprio povo que se 

 
77 SILVA, Gilvan Ventura da; SOARES, Carolline da Silva. Autoridade episcopal e conflito político na 
Antiguidade Tardia: a atuação de Cipriano de Cartago e de João Crisóstomo como reformadores da Igreja. 
Revista Brasileira de História das religiões. ANPUH, Ano V, n.13, 2012, 143-144. 
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sentia assim mais bem protegido.  [...] Além de participar no restauro 
de edifícios públicos, o bispo também se transformou – em substituição 
ao patronus – no novo construtor de edifícios religiosos que se tornaram 
os novos eixos de atracção da cidade tardia78. 

 Notamos que gradativamente essa liderança foi assumindo poderes e funções 

diversas. No olhar de Ramón Teja, as múltiplas funções reunidas na figura episcopal 

caracterizavam a época tardo-antiga: 

[o bispo] é uma espécie de poliedro: segundo o ponto de vista do 
observador, pode aparecer como um sacerdote, um político, um reitor, 
um jurista, um juiz, mas o resultado é uma conjunção de todas elas. Por 
isso, pensamos que o bispo é a criação mais original do mundo antigo 
em sua fase final e a que talvez melhor caracteriza a sociedade tardo-
antiga79. 

Dessa forma, compreendemos que a figura episcopal era revestida de poderes que 

não se relacionavam apenas com a esfera religiosa, mas também política, jurisdicional e 

social. O bispo poderia assumir prerrogativas que impactariam na ordem do espaço 

romano, em momentos específicos e locais geralmente delimitados, além de atuar como 

porta-voz de uma verdade divina que era revelada à comunidade eclesiástica. 

1.5 Panorama intelectual cristão dos primeiros séculos  

Deter-nos-emos agora sobre a ambientação erudita das Escrituras com impacto nos 

primeiros séculos da história cristã quanto à maneira de interpretação bíblica, a qual 

alcançou a época de Jerônimo. Duas grandes escolas tiveram destaque no período tardo-

antigo: Alexandria e Antioquia. A respeito do centro de erudição e cultura cristã situado 

em Alexandria, a exegese bíblica apresentava como maior característica a interpretação 

alegórica das Escrituras Sagradas. Segundo Christopher Hall, havia forte interesse nesse 

local pelo entendimento alegórico da Bíblia80 devido à necessidade que os intérpretes 

 
78 WOLFRAM, Mélanie. O poder durante a Antiguidade Tardia no Império Romano Ocidental e na 
Lusitania em particular. In: Saberes e poderes no Mundo Antigo. Estudos ibero-latino-americanos. 
Volume II - dos poderes. CERQUEIRA, Fábio; GONÇALVES, Ana Teresa; Medeiros, Edalaura; Leão, 
Delfim. (orgs.). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, s/d, p. 287. 
79 TEJA, Ramón. Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del cristianismo antiguo. 
Madrid: Editorial Trotta, 1999, p. 75.” [o bispo] Es una espécie de poliedro: según el punto de vista del 
observador, puede aparecer como un sacerdote, um político, un rétor, un jurista, un juez, pero el resultado 
final es una conjunción de todas ellas. Por ello, pensamos que el obispo es la creación más original del 
mundo antiguo en su etapa final y la que quizá mejor caracteriza a la sociedad tardo-antigua”. 
80 O termo “Bíblia” significa “conjunto de livros”. Considerando que já no século II d.C. a grande maioria 
dos livros que comporiam a Bíblia Sagrada Católica no século XVI estava presente, a designação é 
adequada. Ainda assim, frisamos que a utilização dessa terminologia está conectada à exposição das ideias 
de outros autores. A respeito do processo de canonização dos livros considerados sagrados pelos cristãos, 
Bernard Meunier afirma que “O processo se desenrola durante o século II: no essencial, está quase 
terminado no tempo de Irineu de Lião (fim do século II); mas alguns livros contestados, como o Apocalipse 
ou a Segunda Epístola de Pedro, esperam o século IV, até mesmo mais tarde. Ao mesmo tempo, não sem 
ligação com o cânon judaico, pouco a pouco é estabelecida uma lista de livros bíblicos um pouco mais 



60 
 

judeus e cristãos sentiam de explicá-la aos gregos que habitavam a região, e para fazer 

frente aos gnósticos, que estavam propagando o seu conhecimento entre os habitantes da 

região81.  

A forma de interpretação alegórica de textos antigos já era praticada entre os gregos, 

quando liam, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Do século V em diante outras 

histórias homéricas foram interpretadas dessa mesma forma, a encontrar no texto 

 
ampla do que a recebida pelo judaísmo (Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, partes gregas de Ester e de 
Daniel; estes livros, que também são recebidos pelos protestantes, são chamados de ‘deuterocanônicos’). 
Desde o século IV, a lista admitida nas Igrejas do Oriente e do Ocidente é mais ou menos invariável. Mas 
foi o Concílio de Trento, no século XVI, que fixou a lista realmente oficial dos livros cristãos considerados 
inspirados”. (MEUNIER, Bernard. O nascimento dos dogmas cristãos. São Paulo: Loyola, 2005, p.18). 
Um estudo detalhado sobre o tema encontra-se em BRUCE, F. F. O cânon das Escrituras. Trad. De Carlos 
Osvaldo Pinto. São Paulo: Hagnos, 2011. Jerônimo faz seu parecer sobre a sacralidade e inspiração dos 
neotestamentários – alguns já aceitos no período, outros não: “Mateus, Marcos, Lucas e João são o grupo 
de quatro escolhido pelo Senhor, os verdadeiros querubins (que significa ‘abundância de conhecimento’) 
[...] O apóstolo Paulo escreve a sete igrejas (pois a oitava, a dos Hebreus, é colocada pela maioria fora desse 
número). Ele instrui a Timóteo e a Tito. Ele intercede perante Filemom em favor de seu escravo fugitivo. 
Quanto a Paulo, prefiro manter silêncio a escrever apenas poucas coisas. Os Atos dos Apóstolos parecem 
relatar apenas uma história e descrever a infância da igreja nascente, mas se entendermos que seu escritor 
foi Lucas, o médico, ‘cujo louvor se encontra no evangelho’, descobriremos igualmente que todas as suas 
palavras são medicina para a alma enferma. Os apóstolos Tiago, Pedro, João e Judas produziram sete 
epístolas, ao mesmo tempo místicas e concisas, ao mesmo tempo breves e longas – ou seja, breves em 
palavras e longas em pensamento – de tal modo que não há quem as leia sem ficar profundamente 
impressionado. O Apocalipse de João tem tantos mistérios quantas são as palavras nele contidas. Dele eu 
disse muito menos do que o livro merece. Todo elogio que se faça a ele é inadequado, pois em cada uma 
de suas palavras jazem ocultos múltiplos sentidos”. (Epístola 53, 9: “Matheus, Marcus, Lucas, Iohannes, 
quadriga domini et uereum cherubin, quod interpretatur 'scientiae multitudo' [...] Paulus apostolus ad 
septem scribit ecclesias - octaua enim ad Habraeos a plerisque extra numerum ponitur -, Timotheum instruit 
ac Titum, Philemonem pro fugitio famulo deprecatur. super quo tacere melius puto quam pauca dicere. 
Actus apostolorum nudam quidem sonare uidentur historiam et nascentis ecclesiae infantiam texere, sed, si 
nouerimus scriptorem eorum Lucam esse medicum, cuius laus est in euangelio, animaduertimus pariter 
omnia uerba illius languentis animae esse medicamina. Iacobus, Petrus, Iohannes, Iudas septem epistulae 
ediderunt tam mysticas quam succinctas et breues pariter et longas: breues in uerbis, longas in sententiis, 
ut rarus non in earum lectione caecutiat. Apocalypsis Iohannis tot habet sacramenta, quot uerba. parum dixi 
et pro merito uoluminis inferior est; in uerbis singulis multiplices latent intellegentiae”). “Isto deve ser dito 
a nosso povo: a epístola intitulada ‘Aos Hebreus’ é aceita como de autoria do apóstolo Paulo não apenas 
pelas igrejas do Oriente, mas por todos os autores cristãos que falam a língua grega desde os tempos antigos, 
embora muitos julguem que tenha sido escrita por Barnabé ou Clemente. Não é de grande importância 
quem seja o seu autor, uma vez que é produto de um líder eclesiástico e recebe diariamente reconhecimento 
na leitura pública nas igrejas. Se o costume dos latinos ainda não a inclui entre as Escrituras canônicas, da 
mesma forma e pela mesma liberdade, as igrejas do Oriente não aceitam o Apocalipse de João. Nós, no 
entanto, aceitamos ambos, não seguindo o costume do tempo presente, mas o precedente dos antigos 
escritores, que geralmente fazem amplo uso de testemunhos extraídos de ambas as obras. Fazem isso não 
da maneira em que costumam citar escritos apócrifos, e até mesmo exemplos extraídos da literatura pagã, 
mas tratando-os como obras canônicas e eclesiásticas”. (Epístola 129, 3: “illud nostris dicendum est, hanc 
epistulam, quae scribitur ad Habraeos, non solum ab ecclesiis orientis sed ab omnibus retro ecclesiae Graeci 
sermonis scriptoribus quasi Pauli apostoli suscipi, licet plerique eam uel Barnabae uel Clementis 
arbitrentur, et nihil interesse, cuius sit, cum ecclesiastici uiri sit et cotidie ecclesiarum lectione celebretur. 
quodsi eam Latinorum consuetudo non recipit inter scripturas canonicas, nec Graecorum quidem ecclesiae 
Apocalypsin Iohannis eadem libertate suscipiunt, et tamen nos utramque suscipimus nequaquam huius 
temporis consuetudinem sed ueterum scriptorum auctoritatem sequentes, qui plerumque utriusque 
abutuntur testimoniis, non ut interdum de apocryphis facere solent - quippe et gentilium litterarum raro 
utantur exemplis - sed quasi canonicis et ecclesiasticis”). 
81 HALL, Christopher. Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Viçosa: Ultimato, 2007, p.151-161. 
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explícito realidades mais profundas; “os intérpretes perceberam que, se essas histórias 

fossem compreendidas em seu sentido literal, os deuses pareceriam claramente imorais e 

muito semelhantes aos seres humanos em sua fraqueza e insensatez”82. Tal prática grega 

foi absorvida pelos judeus helenistas que viveram em Alexandria e, posteriormente, pelos 

cristãos que passaram a habitar a região no século I d.C. Em Alexandria se formou o 

primeiro centro de estudos cristãos, o qual contava com um passado intelectual nessa 

cidade, desde a sua fundação em 331 a.C., por Alexandre Magno. Além da característica 

da interpretação bíblica alegórica, e conectada a ela, tal centro de erudição possuía a 

preferência pela filosofia platônica83. Esse traço se demonstrava já antes do aparecimento 

do cristianismo na região.  

Filo foi um exegeta, filósofo e teólogo que viveu em Alexandria entre os séculos I 

a.C. e I d.C., e é um dos maiores nomes quando falamos de judeus helenistas intérpretes 

da Bíblia no mundo antigo. Através da sua interpretação alegórica, tentava tornar a 

Palavra mais acessível aos ouvintes helênicos, dando atenção à conexão entre filosofia 

grega e teologia judaica. Para Filo, a Bíblia tinha muito mais importância do que este ou 

aquele mito pudesse ter para um gentio (não judeu), de modo que ele não ignorava 

inteiramente o significado literal das passagens. Mas o valor que ele atribuía a esse 

significado era secundário, uma vez que ele seria acessível a todos, enquanto o sentido 

oculto, manifesto mediante uma abordagem alegórica, era acessível somente aos poucos 

que se preocupavam com as realidades do Espírito84. Este autor teve grande repercussão 

posteriormente entre os cristãos ao interpretar um dos pontos fundamentais para a 

filosofia cristã dos primeiros séculos: a caracterização de Jesus Cristo como o Logos 

divino. Bernard Meunier apresenta a seguinte ideia a respeito: 

A apresentação de Cristo com Palavra (Verbo) de Deus nos é familiar, 
por causa do Prólogo do evangelho de João e de toda uma tradição 
teológica. Mas a noção de Verbo de Deus não nasceu aí: ela tem raízes 
no judaísmo de cultura grega. Um autor judeu (e não cristão) 
contemporâneo de Cristo, Fílon de Alexandria, desenvolveu a idéia de 
que entre o Deus único, criador, e o mundo, há uma espécie de 

 
82 Ibidem, p. 155 Apud Simonetti, Manlio. Biblical interpretation in the Early Church. Filadélfia: 
Fortress Press, 1984, p. 2-6. 
83 QUASTEN, Johannes. Patrologia I. Hasta el concilio de Nicea. Oñatibia, Ignacio (ed. Espanhola). Farré, 
Pedro Urséolo; LLopart, Estanislao M. (colaboradores). Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 
MCMLXI, p. 306. 
84 Um exemplo de interpretação alegórica que Filo de Alexandria faz do Antigo Testamento é a seguinte: 
O templo de Jerusalém representa o mundo, as partes do templo representam as diferentes partes do mundo, 
as quatro cores das vestimentas do sacerdote judeu equivalem aos quatro elementos da natureza, Adão 
simboliza a inteligência humana, a criação de animais simboliza as paixões humanas, Eva corresponde à 
sensibilidade humana, e a união de Abraão e Sara significa a união da inteligência e da virtude. 
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intermediário que ele chama de Verbo, Palavra (e Razão) criadora de 
Deus, que corresponde um pouco ao mundo das idéias em Platão, 
modelo ideal do mundo sensível. Assim, Fílon tende a conciliar a 
tradição filosófica grega e a revelação bíblica. Ele teve mais posteridade 
entre os cristãos (Clemente de Alexandria, Orígenes, Ambrósio de 
Milão o leram muito) do que entre os judeus. Eis como Fílon apresenta 
o Verbo como mundo ideal: ‘Do mesmo modo que o projeto de cidade 
formado no pensamento do arquiteto não se situava em nenhum lugar 
exterior, mas estava impresso na alma do artista, do mesmo modo o 
mundo constituído de idéias também não saberia ter mais outro lugar a 
não ser o Logos (Verbo) divino, que organizou essas espécies de 
realidades. [...] Se quisermos usar termos menos velados, poderemos 
dizer que o mundo inteligível não é outra coisa a não ser o Logos 
(Verbo) de Deus já em ato de criar, porque a cidade inteligível (isto é: 
que só existe ainda no pensamento) não é outra coisa a não ser já a 
cálculo do arquiteto, enquanto ele projeta fundar a cidade’85. 

A progressão do nível literal para o alegórico era facilitada por certos indicadores 

do texto que continham um significado especial para o exegeta perspicaz, segundo Hall. 

Isso poderia envolver detalhes para os quais, por várias razões, o sentido literal não era 

apropriado: nomes de animais ou itens particulares, acima de tudo os nomes próprios de 

pessoas ou lugares. Então eles eram interpretados etimologicamente, seguindo um dado 

procedimento de aplicação geral adotado pelos estoicos em sua interpretação dos deuses 

gregos. Estes procedimentos influenciaram a exegese cristã em Alexandria86. 

O primeiro dirigente cristão da escola de Alexandria foi Panteno (século II), o qual 

seguia o estoicismo e posteriormente se converteu ao cristianismo. Importantes exegetas 

cristãos que estudavam as Escrituras de maneira também alegórica no século II eram 

Justino Mártir, o judeu, Irineu de Lyon e Clemente. Clemente de Alexandria teve por 

mestre Panteno e o substituiu na direção da escola. A perseguição de Septimio Severo aos 

cristãos o levou a abandonar o Egito e refugiar-se na Capadócia, junto com seu discípulo 

Alexandre, o qual seria mais tarde bispo de Jerusalém. Johannes Quasten apresenta 

Clemente como pioneiro da ciência eclesiástica, com vasta erudição filosófica, poética, 

arqueológica, mitológica e literária87. Afirma a seu respeito: 
Clemente se dava perfeita conta de que a Igreja tinha que se enfrentar 
necessariamente com a filosofia e a literatura pagãs, se queria cumprir 
seus deveres para com a humanidade e estar à altura de sua missão de 
educadora das nações. Sua formação helenística o capacitou para fazer 
da fé cristã um sistema de pensamento com base científica [...]. 

 
85 MEUNIER, Bernard. O nascimento dos dogmas cristãos. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 38-39. 
Obra citada pelo autor; Fílon de Alexandria. La création du monde. R. Arnaldez (trad.). Paria: Le Cerf, 
1961, parág. 20 e 24.  
86 HALL, Christopher. Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Viçosa: Ultimato, 2007, p. 151-161. 
87 QUASTEN, Johannes. Patrologia I. Hasta el concilio de Nicea. Oñatibia, Ignacio (ed. Espanhola). 
Farré, Pedro Urséolo; LLopart, Estanislao M. (colaboradores). Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 
MCMLXI, p. 308-309. 
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Demonstrou que a fé e a filosofia, o Evangelho e o saber profano não 
se opõem, mas se completam mutuamente [...]88. 

Orígenes foi um grande expoente da interpretação alegórica. Esse autor nasceu em 

solo egípcio no século III d.C. e realizou trabalhos intensos no campo da exegese bíblica 

e tradução. Os seus estudos foram bastante utilizados por intelectuais cristãos posteriores, 

tendo embasado personagens como Pânfilo - que reuniu diversos documentos origenianos 

para compor a Biblioteca de Cesareia -, Eusébio de Cesareia, Rufino de Aquileia e o 

próprio Jerônimo, entre outros. O início da vida autoral deste último esteve ligado ao 

interesse que lhe foi despertado por obras de Orígenes à época da sua estadia na cidade 

de Antioquia, no final da década de 37089.  

Na sua obra Peri Archon (Sobre os Primeiros Princípios), Orígenes alega que 

Cristo, a Palavra de Deus, fala do começo ao fim da narrativa, diz que as suas palavras 

não são somente aquelas que pronunciou quando viveu como homem na Terra, mas 

também as que já estavam em Moisés e nos profetas. Para ele, os apóstolos comunicavam-

se com os seus ouvintes através de três níveis: no primeiro, falavam com muita clareza 

sobre assuntos que todos os cristãos, mesmo os mais fracos no conhecimento, deveriam 

entender, esse sentido seria “a carne” das Escrituras. Em um segundo nível, a 

 
88 Ibidem, p .310. “Clemente se daba perfecta cuenta de que la Iglesia tenía que enfrentarse necesariamente 
con la filosofia y la literatura paganas si quería cumplir sus deberes para con la humanidad y estar a la altura 
de su misión de educadora de las naciones. Su formación helenística le capacitó para hacer de la fe cristiana 
un sistema de pensamiento com base científica”. 
89 Na passagem a seguir, Orígenes comenta sobre o modo exegético alegórico, posicionando-se contra 
seguidores da heresia gnóstica segundo o seu olhar, que seriam Marcião, Valentino e Basílides: “Mas há 
também um sentido mais profundo a ser entendido, sobretudo para responder àqueles que ladram contra o 
Criador e que, reunindo daqui e dali testemunhos do Antigo Testamento que não entendem, “induzem em 
erro os corações dos homens simples”. Dizem, pois: “eis o Deus da Lei e dos profetas, vejam o que ele é: 
‘Eu’, diz ele, ‘matarei e devolverei a vida, golpearei e curarei, e não há quem possa escapar das minhas 
mãos’”. Eles ouvem: “eu matarei”, mas não ouvem: “eu devolverei a vida”; ouvem: “golpearei”, mas 
negligenciam ouvir: “e curarei”. Desse modo, caluniam com tais ocasiões o Criador. Assim, antes que eu 
intérprete qual sentido pode ter a frase: “Eu matarei e devolverei a vida, golpearei e curarei”, lhes oporei o 
testemunho do Evangelho e direi contra os hereges (pois há grande número de heresias que admitem o 
Evangelho segundo [São] Lucas): se o Criador é sanguinário e um juiz cruel somente porque diz: “Eu 
matarei e devolverei a vida, golpearei e curarei”, é evidentíssimo que Jesus é o Filho do Criador. A mesma 
coisa, com efeito, foi escrita a seu respeito: “Eis que este [menino] foi estabelecido para a queda e o 
soerguimento de muitos em Israel”, não somente “para o soerguimento”, mas também “para a queda”. Se 
matar é um mal, seria um mal também vir “para a queda”. O que responderão? Afastar-se-ão de seu culto, 
ou, então, procurarão alguma outra interpretação e escapatória, apelando ao sentido figurado, para que ter 
vindo “para a queda” signifique mais bondade do que austeridade? E como será justo, quando se encontra 
no Evangelho uma frase desse tipo, recorrer a alegorias e novas interpretações, quando se está no Antigo 
Testamento, imediatamente acusar e não aceitar nenhuma explicação, ainda que seja verossímil? Mas e esta 
passagem que segue: “Eu vim para o mundo, para julgá-lo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se 
tornem cegos”, ainda que busquem explicá-la, não poderão lhe dar o sentido. [Mas] eu opto por pertencer 
à Igreja e não ser nomeado por um heresiarca qualquer, mas pelo nome de Cristo e ter esse nome que é 
bendito sobre a terra, e desejo ser chamado de cristão tanto pelas obras quanto pelos pensamentos; assim 
busco na antiga e na nova Lei um método igual de interpretação”. (ORÍGENES. Homilias sobre o 
Evangelho de Lucas. Paulus, 2016, 16, 4-6, p.61). 
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comunicação apostólica abria-se aos que tinham os dons de linguagem, sabedoria e 

conhecimento, seria este um grupo mais dotado de discernimento para entender sentidos 

mais profundos contidos nas passagens bíblicas. No terceiro nível, a mensagem apostólica 

dirigia-se aos que eram perfeitos ou maduros, os quais entenderiam o significado mais 

profundo e misterioso da Bíblia.  

Para Orígenes, havia três razões para a busca de um sentido mais profundo na 

Bíblia. A primeira é que muitas profecias sobre o Messias nunca foram literalmente 

cumpridas por Jesus, como no caso de uma profecia de Isaías, do Antigo Testamento90, a 

qual fala a respeito de um lobo que se deita com o cordeiro - este representaria Jesus 

Cristo. Assim, apenas uma leitura das profecias deste compilado de livros que busca um 

significado mais profundo se interporá às objeções judaicas à interpretação cristã das 

Escrituras. A segunda razão é que, ao mesmo tempo que os judeus erravam em sua 

interpretação extremamente literal da Bíblia hebraica, os intérpretes gnósticos denegriam 

o Velho Testamento, caracterizando-o como produto de uma deidade inferior; por 

exemplo, ao apresentar Deus como ciumento e vingativo a partir de textos do Êxodo, I 

Samuel, Amós e Miqueias. O terceiro motivo está ligado à discussão a respeito da exegese 

gnóstica. Orígenes sustenta que muitos textos bíblicos são intencionalmente obscuros, 

incoerentes ou moralmente repugnantes, com o intuito de levar o intérprete a descobrir o 

seu verdadeiro sentido91. 

A escola de Antioquia, por sua vez, desenvolveu o método de interpretação literal 

das Escrituras. Não obstante, de acordo com Hall, Joseph Trigg aponta que Alexandria e 

Antioquia possuíam visões diferentes complementares ao invés de contraditórias e 

conflituosas entre si. Karlfried Froehlich segue linha semelhante: o autor defende que 

pode existir dúvida de que as teorias hermenêuticas da escola antioquena tenham sido 

 
90Na Igreja antiga, essas Escrituras [os livros que comporiam o Antigo Testamento] foram recebidas sob o 
nome de “antiga aliança” ou de “antigo testamento”, por oposição ao corpus propriamente cristão das 
Escrituras apostólicas. Essa designação marca toda a distância dos cristãos para com os judeus em seu modo 
de considerar tais Escrituras.  Os autores dos três primeiros séculos citam igualmente os livros hebraicos e 
os livros gregos. A preocupação de listar os livros do Antigo Testamento raramente se expressa. Temos 
uma lista feita por Melitão de Sardes, bispo da segunda metade do século II, num texto reportado por 
Eusébio [História Eclesiástica, IV, 26, 12-14]. Melitão diz ter ido ao Oriente e aprendido ali com exatidão 
‘os livros da antiga aliança’ – é a primeira vez que se encontra tal expressão para designar um grupo de 
textos. A lista que ele dá dos livros ‘recebidos’ é a do cânon palestinense, o que não causa surpresa se tiver 
feito a viagem desde Jerusalém. A partir de Orígenes, as controvérsias com os judeus levam certo número 
de escritores cristãos orientais a retornar ao cânon palestinense (Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Epifânio, 
Jerônimo também). Mas essa posição é muito mais um princípio que uma prática, pois tais autores 
continuam a citar os livros gregos. No Ocidente, se Hilário e Rufino sofrem a influência de seus 
contemporâneos gregos, Ambrósio e Agostinho não fazem tais distinções. (SESBOÜÉ, Bernard. O Deus 
da salvação (séculos I-VIII). Trad. de Danilo Mondoni. São Paulo: Edições Loyola, 2015, p. 61-62). 
91 HALL, Christopher. Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja. Viçosa: Ultimato, 2007, p. 161-175. 
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visadas diante dos excessos do espiritualismo de Alexandria. Afirma também que 

Antioquia era um espaço erudito conhecido por produzir intérpretes versados em crítica 

cuidadosa do texto, estudos filológicos e históricos e o cultivo da retórica clássica; 

contudo, conforme adverte, “fazer uma diferenciação nítida entre a exegese alexandrina 

e a antioquena, colocando os primeiros apenas como alegorizadores e os segundos como 

literais, é simplificar o assunto”. O próprio Christopher Hall, após apresentar tal opinião 

de Joseph Trigg e Karlfried Froehlich, endossa o desmantelamento da oposição voraz 

Alexandria versus Antioquia, afirmando que Orígenes, o “alegorizador por excelência”, 

estava muito ciente do sentido literal de um texto da Bíblia, assim como os exegetas 

antioquenos não se opunham a enxergar os textos das Escrituras de maneira 

estratificada92.  

Outrossim, existiam diferenças entre as duas escolas, as quais poderiam ser de 

ênfase e prioridade. Em Antioquia, a tradição retórica helenista e a análise da linguagem 

bíblica eram mais acentuadas do que a tradição filosófica e sua análise da realidade 

espiritual. Em Alexandria, a história estava subordinada a um sentido mais alto; o 

referente histórico do nível literal ficava em segundo plano para o ensino espiritual. Em 

Antioquia, a teoria mais alta permaneceu sujeita à história fundamental, o fiel – ou às 

vezes até imaginário – relato dos acontecimentos; a verdade mais profunda para a 

orientação da alma ficou em segundo lugar para o interesse acadêmico em reconstruir a 

história humana e entender a linguagem humana dos escritores inspirados93. 

Um indivíduo que exemplifica a tipologia da interpretação bíblica em Antioquia é 

Deodoro de Tarso. Hall esclarece a nós a diferença entre alegoria e theoria, esta sim 

utilizada entre os antioquenos, com base nos escritos de Deodoro: 
Enquanto Deodoro rejeita a alegoria, ele não nega que o sentido literal, 
histórico de um texto pode levar a um sentido mais alto, o sentido anagógico 
antioqueno, que os exegetas chamavam theoria. Ele argumenta que a “história 
não é oposta à theoria. Ao contrário, ela prova ser o fundamento e a base dos 
sentidos mais altos”. Um aspecto básico da theoria, porém, é que ela nunca 
elimina ou ignora o sentido literal e históricos subjacentes. Senão, ela “então 
não seria mais theoria, mas alegoria. Pois, onde quer que alguma outra coisa 
seja separada do sentido fundamental, não temos theoria, mas alegoria”94.  

A interpretação antioquena teve início no final do século II d.C., com a obra de 

Teófilo de Antioquia. Hall defende que foi somente na passagem do século IV para o V 

 
92 Para as informações e citações desse parágrafo: HALL, Christopher. Lendo as Escrituras com os Pais 
da Igreja. Viçosa: Ultimato, 2007, p. 178.  
93 Ibidem, p. 179, Apud Froehlich, Karlfried. Biblical interpretation in the Early Church. Filadélfia: 
Fortress Press, 1984, p. 20. 
94 Ibidem, p. 182. 
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que ocorreu um florescimento relevante da hermenêutica antioquena, com as obras de 

Deodoro de Tarso, João Crisóstomo, Teodoro de Mopsuéstia e Teodoro de Ciro95. Nesse 

período as escolas de Alexandria e de Antioquia se opuseram em relação ao entendimento 

da Soteriologia (estudo da salvação humana): de maneira geral, a primeira defendia que 

Jesus Cristo ou o Logos assumiu uma natureza humana total para redimir os humanos de 

seus pecados, a segunda acreditava que Jesus Cristo assumiu uma natureza humana 

específica. Contudo, havia divergências doutrinárias dentro de cada escola, como foi o 

caso de Apolinário de Laodiceia (310-390) alinhado à Alexandria, defensor do niceísmo, 

nomeado bispo de Laodiceia por volta de 360, o qual teve as suas teses debatidas e até 

mesmo negadas. Da mesma maneira, Nestório (386-451) era um representante do 

segmento antioqueno, tornou-se patriarca de Constantinopla em 428, e teve as suas 

colocações a respeito da divindade de Jesus contestadas96. 

Não sabemos em que medida essas vertentes de explicação bíblica influenciaram 

Jerônimo no desenvolvimento do seu pensamento e na produção das suas obras. Temos 

ciência, contudo, de que ele ficou por alguns anos em Antioquia, onde entrou em contato 

com escritos de Orígenes e, devido ao interesse que este lhe inspirou, começou a traduzir 

obras do autor. Pouco depois, na passagem dos anos 370 aos anos 380, Jerônimo residiu 

em Constantinopla, e ali realizou a tradução e a continuação da Crônica de Eusébio de 

Cesareia. Eusébio havia sido um admirador de Orígenes e foi influenciado por suas ideias 

durante muitos anos em que permaneceu na cidade de Cesareia Marítima, inclusive como 

bispo (313-339). Sozinho, e junto a Pânfilo, traduziu obras de Orígenes, além de ter 

mantido o projeto de Pânfilo no cuidado da Biblioteca de Cesareia.  

As concepções de entendimento alegórico das Escrituras sofreram, pois, uma 

mobilidade do espaço alexandrino para o espaço de Cesareia através de Orígenes, o qual 

influenciou, por sua vez, seguidores seus. Embora Eusébio tenha falecido em 339 e 

Jerônimo nasceria em 347, a interlocução entre ambos os autores se deu através da 

produção escrita. Além disso, é provável que o próprio Jerônimo tenha passado pela 

cidade marítima e adquirido escritos eusebianos antes de produzir a sua versão da Crônica 

e a tradução de uma obra de Eusébio que tratava de lugares bíblicos.  

Dessa forma, podemos afirmar que o autor estridonense recebeu interferências no 

que diz respeito às cosmovisões interpretativas das Escrituras existentes nos primeiros 

séculos do cristianismo. Um estudo mais aprofundado poderia ser feito nesse sentido, 

 
95 Ibidem, p.177-191. 
96 MCGRATH, Alister E. Teologia histórica. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 2007, p. 65-76. 
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buscando identificar qual a linha mestra Jerônimo seguiu para a produção da sua exegese 

e do pensamento geral que pautava os seus escritos. Parece-nos que o autor era mais 

ligado à Alexandria, devido às suas conexões literárias com Eusébio e Orígenes. Além 

disso, importantes indivíduos defensores do dogma niceno, como Atanásio de Alexandria 

(296-373) e Gregório de Nazianzo (329-389), alinhavam-se à escola alexandrina97. 

Porém, tal empreitada excede o nosso objeto de estudo, mesmo porque é delicado 

enquadrar a extensa produção de um autor prolífico como Jerônimo, com trabalhos dos 

mais variados elaborados ao longo de tantos anos, em uma determinada forma de 

pensamento. Não obstante, interessa-nos os elementos de cunho intelectual cristão 

presentes em espacialidades pelas quais Jerônimo passou e que, direta ou indiretamente, 

formaram o seu modo de enxergar as Escrituras dentro da ambientação de influência 

romana.  

 

1.6 Algumas considerações sobre a apologia cristã na Antiguidade Tardia 

Outro elemento contextual importante que se iniciou no século II d.C. e alcançou 

os séculos IV e V foi o desenvolvimento da apologia ou defesa cristã. Johannes Quasten98 

afirma que desde o ano 200, a literatura eclesiástica apresenta desdobramentos 

importantes, caracterizados pelo tema da defesa e ataque da fé cristã - escritos 

apologéticos e anti-heréticos – muito devido ao contexto das perseguições aos cristãos. 

Os escritos cristãos nesse período passam a ser expostos de maneira sistemática: 

À medida que a nova religião ia penetrando no mundo antigo, cada vez 
mais se sentia a necessidade de expor suas crenças de uma maneira 
ordenada, completa e exata. Quanto mais crescia o número de 
conversos nas classes cultas, tanto mais imperiosa se fazia a 
necessidade de dar a estes catecúmenos uma instrução à altura de seu 
meio ambiente e de formar mestres para este fim. Assim foi como se 
criaram as escolas teológicas, berço da ciência sagrada99.  

Jean Daniélou e Henri Marrou defendem que as apologias  

 
97 Ibidem. 
98 Em Patrologia I. Hasta el concilio de Nicea. Oñatibia, Ignacio (ed. Espanhola). Farré, Pedro Urséolo; 
LLopart, Estanislao M. (colaboradores). Madrid: Biblioteca de autores cristianos, MCMLXI, p. 305. 
99 QUASTEN, Johannes. Patrologia I. Hasta el concilio de Nicea. Oñatibia, Ignacio (ed. Espanhola). 
Farré, Pedro Urséolo; LLopart, Estanislao M. (colaboradores). Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 
MCMLXI, p. 305. “A medida que la nueva religión iba penetrando en el mundo antiguo, cada vez se iba 
sintiendo más la necesidad de exponer sus creencias de uma manera ordenada, completa y exacta. Cuanto 
más crecía el número de los conversos en las clases cultas, tanto más imperiosa se hacía la necesidad de dar 
a estos catecúmenos una instrucción a la altura de su medio ambiente y de formar maestros para este lin. 
Así fue como se crearon las escuelas teológicas, cuna de la ciencia sagrada”. 
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São gregas, não apenas pela linguagem, mas até na forma do 
pensamento e em sua expressão. Inspiram-se quanto ao conteúdo na 
preocupação de demonstrar a conformidade do cristianismo com o ideal 
helênico – ou melhor, que aquele seja a verdadeira realização deste. 
Figuram, entre eles, escritos que foram documentos oficiais, visando 
justificar o “nome” cristão contra as acusações a ele feitas. Mas o 
objetivo principal e comum é manifestar diante da opinião pública a 
verdadeira natureza do cristianismo – e por aí obter não apenas o 
respeito e sim novas adesões100. 

Em relação ao postulado pelos autores de que o ideal helênico fora expresso no 

cristianismo, pensamos sobretudo na filosofia grega, a qual refletia sobre questões 

profundas, como elementos existenciais e a busca da verdade. Os eruditos cristãos dos 

primeiros séculos possuíam formação nesta área, eles eram levados a pensar e analisar 

diversos aspectos – não apenas religiosos, como também políticos, sociais, culturais – 

pois a base em que viviam era a de uma sociedade helenizada, fossem os intelectuais 

gregos ou latinos - já que a influência cultural grega se fazia presente também entre os 

romanos. Sobre uma continuidade entre a filosofia grega e o cristianismo, Boehner e 

Gilson afirmam: 

O cristianismo é uma religião essencialmente universal. Destina-se 
indistintamente aos homens de todas as raças, de todas as nações e de 
todas as camadas sociais. Entretanto, é um fato histórico que a “Boa-
nova” recrutou seus primeiros ouvintes e adeptos principalmente entre 
as classes humildes. Já São Paulo faz questão de lembrá-lo aos 
coríntios: “Não são muitos os sábios, no sentido mundano, nem muitos 
os poderosos, nem muitos os nobres” (1 Cor 1,26). Mas é igualmente 
um fato histórico que dentro em pouco, e em número sempre crescente, 
muitos homens cultos encontraram na sabedoria da cruz a plena 
satisfação da sua sede de verdade, dos seus anseios espirituais, e até 
mesmo das suas exigências científicas. Para eles, a conversão não 
implicava de modo algum a renúncia à cultura intelectual. Conquanto o 
imperativo cristão do metanoeite lhes abrisse um novo panorama 
ideológico, e projetasse novas luzes sobre os problemas de Deus, do 
homem e do mundo, não se lhes exigia uma rendição ao absurdo. Muito 
pelo contrário. O imperativo cristão é uma força positiva, que tudo 
submete ao serviço da cruz, inclusive a reflexão. Os primeiros a 
renderem tal serviço foram os apologetas dos séculos II e III. Coube-
lhes a tarefa de mostrar que a mensagem de Cristo, além de representar 
o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, oferecia à razão 
soluções mais profundas do que as de qualquer filosofia. A seus olhos, 
o cristianismo constitui a verdadeira filosofia, e tudo quanto os gregos 
haviam logrado elucubrar em matéria de verdade passa a ser uma 
herança legítima dos cristãos. Deram ocasião a obras dos apologetas os 
ataques ao cristianismo por parte dos filósofos contemporâneos101. 

 
100 DANIÉLOU, Jean; MARROU, Henri. Nova História da Igreja. Dos primórdios a São Gregório 
Magno. Petrópolis: Vozes, 1973, p.109. 
101 BOEHNER, Philotheus; GILSON, Etienne. História da filosofia cristã: desde as origens até Nicolau 
de Cusa. Raimundo Vier (trad.). Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 25.  
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Um dos primeiros apologetas cristãos que existiu foi Justino, o mártir, atuante no 

século II d.C. O defensor da fé cristã havia seguido diferentes vertentes filosóficas de 

caráter grego antes de se converter ao cristianismo, tendo sido estoico, peripatético, 

pitagórico e platônico, respectivamente. No trecho abaixo, o autor relata o seu caminho 

de inquietação até chegar à religião cristã: 

Eu mesmo, no início, desejando também reunir-me com algum deles 
[filósofos], coloquei-me nas mãos de um estóico e passei bastante 
tempo com ele. Todavia, percebi que nada me adiantava para o 
conhecimento de Deus, pois nem sequer ele sabia nada, nem dizia que 
esse conhecimento era necessário. Então separei-me dele e dirigi-me a 
outro, um peripatético, que se acreditava ser homem perspicaz. Este me 
suportou bem nos primeiros dias, mas logo deu-me a entender que 
devíamos fixar honorários, a fim de que a nossa convivência não ficasse 
sem proveito. Eu o deixei por esse motivo, pois ele absolutamente não 
parecia filósofo. Minha alma, porém, continuava ardendo para ouvir o 
que é próprio e excelente na filosofia. Então me dirigi a um pitagórico, 
muito conceituado, homem que se orgulhava muito de sua própria 
sabedoria. Logo que comecei a conversar com ele, desejando tornar-me 
seu ouvinte e discípulo, ele me disse: — Como assim? Estudaste 
música, astronomia e geometria? Ou pensas que poderás contemplar 
algumas dessas realidades que contribuem para a felicidade, sem 
aprender primeiro essas ciências que desprendem a alma do sensível e 
a preparam para o inteligível, de modo que possas ver o que é belo e 
bom em si mesmo? Então fez-me um grande panegírico sobre essas 
ciências, apresentando-as como necessárias e, quando confessei que as 
ignorava, mandou-me embora. É claro que fiquei incomodado por ter 
malogrado em minha esperança, mais ainda porque eu acreditava que 
aquele homem sabia alguma coisa. Por outro lado, considerando o 
tempo que eu deveria gastar naquelas disciplinas, não sofri em deixá-lo 
por causa de tão grande prazo. Fiquei perplexo. Por fim, decidi 
conversar também com os platônicos, pois também eles tinham muita 
fama. Justamente nesses dias, chegara à nossa cidade um homem 
inteligente, proeminente entre os platônicos; mantinha com eles longas 
conversas e a cada dia eu me adiantava e fazia progressos notáveis. Eu 
me exaltava principalmente com a consideração do incorpóreo. A 
contemplação das idéias dava asas à minha inteligência. Eu imaginava 
ter-me tornado sábio num átimo, e minha estupidez fazia-me esperar 
que, de um momento para outro, contemplaria o próprio Deus. Com 
efeito, esta é a meta da filosofia de Platão102. 

Também Justino é um dos primeiros eruditos cristãos a tratar do conceito de logos, 

tão precioso aos filósofos gregos. O conceito de logos, palavra de origem grega que 

grosso modo significa “o ato de falar”, era um dos grandes temas discutidos entre os 

pensadores helênicos. No contexto cristão, o logos passa a ser pensado como a Palavra 

 
102 JUSTINO. Diálogo com Trifão, 2,3-6. 
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de Deus, a qual seria o próprio Jesus Cristo, o Verbo de Deus, de acordo com o Evangelho 

de João: 

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era 
Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele 
e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a 
luz dos homens; e a luz brilhava nas trevas, mas as trevas não a 
apreenderam103. 

Com base na descrição joanina, os autores cristãos começaram a discutir a respeito 

do conceito de logos e sobre a preexistência de Cristo. Para Justino, a filosofia 

fundamentada no conhecimento do Messias era superior às discussões filosóficas gregas. 

Para o autor cristão, os gregos conheceram apenas parte da verdade, eles fizeram reflexões 

válidas apontando para o que viria a ser a verdade por excelência: 

Portanto, a nossa religião mostra-se mais sublime do que todo o 
ensinamento humano, pela simples razão de que possuímos o Verbo 
inteiro, que é Cristo, manifestado por nós, tornando-se corpo, razão e 
alma. Com efeito, tudo o que os filósofos e legisladores disseram e 
encontraram de bom, foi elaborado por eles pela investigação e 
intuição, conforme a parte do Verbo que lhes coube. Todavia, como 
eles não conheceram o Verbo inteiro, que é Cristo, eles freqüentemente 
se contradisseram uns aos outros. Aqueles que antes de Cristo tentaram 
investigar e demonstrar as coisas pela razão, conforme as forças 
humanas, foram levados aos tribunais como ímpios e amigos de 
novidades. Sócrates, que mais se empenhou nisso, foi acusado dos 
mesmos crimes que nós, pois diziam que ele introduzia novos demônios 
e que não reconhecia aqueles que a cidade considerava como deuses. O 
fato é que, expulsando da república Homero e outros poetas, ele ensinou 
os homens a rejeitar os maus demônios, que cometeram as abominações 
de que falam os poetas, e ao mesmo tempo os exortava ao conhecimento 
de Deus, para eles desconhecido, por meio de investigação racional, 
dizendo: “Não é fácil encontrar o Pai e artífice do universo, nem, 
quando o tivermos encontrado, é seguro dizê-lo a todos.” Foi 
justamente o que o nosso Cristo fez por sua própria virtude. Com efeito, 
ninguém acreditou em Sócrates, até que ele deu a sua vida por essa 
doutrina; em Cristo, porém, que em parte foi conhecido por Sócrates, 
— pois ele era e é o Verbo que está em tudo, e foi quem predisse o 
futuro através dos profetas e, feito de nossa natureza, por si mesmo nos 
ensinou essas coisas — em Cristo acreditaram não só filósofos e 
homens cultos, mas também artesãos e pessoas totalmente ignorantes, 
que souberam desprezar a opinião, o medo e a morte; porque ele é a 
virtude do Pai inefável e não um vaso de humana razão104. 

 
103 João 1: 1-5.  
104 Apologias, 2, 10. 
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Justino enfatiza que os filósofos possuíam apenas um germe ou semente da verdade, 

expressão estoica segundo apontam Boehner e Gilson105, filosofia que o autor havia 

conhecido. 

Confesso que todas as minhas orações e esforços tem por finalidade 
mostrar-me cristão, não porque as doutrinas de Platão sejam alheias a 
Cristo, mas porque elas não são totalmente semelhantes, como também 
as dos outros filósofos, os estóicos, por exemplo, poetas e historiadores. 
De fato, cada um falou bem, vendo o que tinha afinidade com ele, pela 
parte que lhe coube do Verbo seminal divino. Todavia, é evidente que 
aqueles que em pontos muito fundamentais se contradisseram uns aos 
outros, não alcançaram uma ciência infalível, nem um conhecimento 
irrefutável. Portanto, tudo o que de bom foi dito por eles, pertence a 
nós, cristãos, porque nós adoramos e amamos, depois de Deus, o Verbo, 
que procede do mesmo Deus ingênito e inefável. Ele, por amor a nós, 
se tornou homem para partilhar de nossos sofrimentos e 
curá-los. Todos os escritores só puderam obscuramente ver a realidade, 
graças à semente do Verbo neles ingênita. Com efeito, uma coisa é o 
germe e a imitação de algo que é feita conforme a capacidade; e outra, 
aquele mesmo do qual se participa e imita, conforme a graça que 
também dele procede106. 

Partindo dos exemplos textuais apontados, a formulação de diferentes dogmas e 

doutrinas cristãos estão vinculados à especulação a respeito da divindade, do ser humano, 

da natureza e materialidade das coisas, da eternidade, da imortalidade, da justiça etc. 

Essas questões eram já pensadas entre os gregos antigos, conquanto com suas 

peculiaridades aliadas ao contexto. Nesse sentido, podemos pensar em um cristianismo 

que readaptou questões existentes séculos antes, agora a serviço da fé, buscando respostas 

em fontes próprias como no Antigo e Novo Testamento. As exigências nesse novo 

momento eram outras e o contexto em que se deu o desenvolvimento do cristianismo 

erudito era diverso – conviviam judeus, não cristãos e cristãos no mundo romano.  

A necessidade para o cristianismo enquanto religião incipiente era fazer frente à 

antiguidade do judaísmo e da religião romana, ao mesmo tempo em que surgiam e se 

acentuavam as disputas doutrinárias dentro do próprio cristianismo. Toda essa realidade 

estava diretamente vinculada à esfera política, em que a divisão do poder não era bem-

vista - durante o principado, o Dominato e durante a Tetrarquia, momento político em 

que, apesar de o poder imperial estar fracionado entre quatro dirigentes, existia entre eles 

um imperador sênior ao qual os demais deveriam se submeter. Além disso, as disputas 

 
105 BOEHNER, Philotheus; GILSON, Etienne. História da filosofia cristã: desde as origens até Nicolau 
de Cusa. Raimundo Vier (trad.). Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p.29-30. 
106 Apologias, 2, 13, 2-6. 
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políticas entre eles foi mais regra do que a estabilidade que tal sistema almejava possuir 

desde quando fora introduzido por Diocleciano. 

O desenvolvimento do cristianismo erudito caracterizava-se, então, por uma 

conexão com a filosofia e cultura helenística. O excerto abaixo indica Alexandria - centro 

de estudos gregos por excelência - como o primeiro local a gerar um espaço intelectual 

de alta formação cristã: 
À cidade de Alexandria cabe a honra de haver produzido o primeiro 
instituto cristão de ensino superior. Ponto de convergência da cultura 
helenística nos inícios do século III, Alexandria era, sem dúvida, o lugar 
mais indicado para a formação de uma escola desse tipo. Contava este 
gigantesco empório industrial e comercial cerca de quinhentos mil 
habitantes. Suas instituições de ensino superior eram um modelo de 
organização; cultivavam-se ali com raro brilho a filologia e as ciências 
da natureza. O Museion e o Serapion podiam gloriar-se de possuir duas 
das mais amplas bibliotecas da antiguidade. Ao lado destes grandes 
centros havia as escolas judaicas, que cultuavam a memória de Filon, 
bem como as escolas gnósticas, onde ensinavam Basílides e 
Carpócrates. Era natural que os cristãos não quisessem ficar atrás107.    

No decorrer do primeiro capítulo, apresentamos um panorama geral do século IV 

romano, visando elucidar o leitor a respeito do pano de fundo da obra jeronimiana. Tal 

panorama inclui o contexto político-religioso - no qual enfatizamos a indissociabilidade 

entre ambos os aspectos -, a questão da procura por unidade no mundo tardo-antigo, além 

da breve discussão conceitual sobre o que seria a ortodoxia e a heresia nesse ambiente. 

Outro fator do quadro exposto foi a exibição do desenvolvimento de elementos 

eruditos conectados ao cristianismo, como as tipologias interpretativas do texto bíblico e 

as apologias cristãs nos primeiros séculos. Tal discussão adjacente é bastante relevante, 

dada a obra literária de Jerônimo de Estridão; falamos especialmente dos seus tratados 

apologéticos com destaque para a Disputa entre luciferianos e ortodoxos, da Crônica 

universal e das cartas eclesiológicas.  

No capítulo seguinte, trataremos especificamente de aspectos da vida do autor, e em 

seguida abordaremos o contexto de produção da sua Crônica e trechos importantes dessa 

obra.

 
107 BOEHNER, Philotheus; GILSON, Etienne. História da filosofia cristã: desde as origens até Nicolau 
de Cusa. Raimundo Vier (trad.). Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p.33. 



 
 

 

Capítulo 2: Jerônimo de Estridão e a Crônica 

2.1 A mobilidade geográfica e intelectual de Jerônimo 

A data mais aceita para o nascimento de Jerônimo é o ano de 347 d.C., afirmação 

pautada nos cálculos do autor francês Ferdinand Cavallera, referência clássica nos estudos 

jeronimianos108. Sem dúvida houve outras tentativas de definição da data do seu 

nascimento, como a de 331, elaborada pioneiramente por Próspero da Aquitânia, mas essa 

já fora em grande parte abandonada109, por indícios que o próprio Jerônimo apresenta em 

seus escritos110. A sua cidade de origem é provavelmente Estridão. Embora nenhum 

geógrafo ou historiador mencione-a111, Jerônimo afirma ter ali nascido: “Eu, Jerônimo, 

filho de Eusébio, da cidade de Estridão que, destruída pelos godos, era a fronteira entre a 

Dalmácia e a Panônia...”112  

É possível que o nome Eusebius Sofronius tenha sido acrescentado a Hieronymus 

durante o medievo, Eusebius por ser o nome do seu pai113, e Sofronius devido ao seu 

tradutor em grego114. Quanto aos seus pais e família há poucas informações. Jerônimo 

refere-se ao fato de seus pais serem cristãos, os quais lhe instigaram o amor pela fé, 

conforme ele atesta na epístola 82,2: “Eu posso dizer, eu fui criado no leite católico; e 

ninguém pode ser melhor eclesiástico do que alguém que nunca foi herege”115.  De sua 

família, Jerônimo fala da tia Castorina, da irmã, cujo nome não consta em seus escritos, 

e do irmão Pauliniano116. A sua irmã mais tarde escolheu o caminho da castidade, e seu 

 
108 CAVALLERA. St. Jérôme, sa vie et son oeuvre. Parigi-Lovanio,1922, vol. II, p.10. Fizemos um 
quadro cronológico da vida de Jerônimo, que consta no anexo 1. 
109 J.N.D. Kelly defende a data de 331, pautado em Próspero da Aquitânia. Jerome. His life, writings, and 
controversies. London: Duckworth, 1975, p.1.  
110 PENNA, Angelo. S. Gerolamo. Roma/Torino: Marietti, 1949, p. 1.” Exemplo desse indício é apontado 
pelo próprio Penna (mesma referência): [...] ele se define como ‘moço (puer)’ à época da morte de Juliano, 
o Apóstata (junho de 363) [Comentário a Habacuque 3,14] e aponta a composição da obra Contra Helvídio 
(383) durante a sua ‘adolescência (in adulescentia)’ [Comentário a Ezequiel]”. (“[...] egli si definisce come 
‘fanciullo’ (puer) alla morte di Giuliano l’apostata (Giugno 363) e pone la composizione dell’Adversus 
Helvidium (383) nella sua ‘adolescenza (in adulescentia))”.  
111 Ibidem, p. 2. Para uma síntese da discussão a respeito da incerteza de local de nascimento de Jerônimo: 
Kelly, 1975, p.3-5, Fodor, 1986, trabalho citado por Bona, Edoardo, La libertà del traduttore, L’epistola 
de optimo genere interpretandi di Gerolamo. Acireale/Roma: Bonanno, 2008, p.13, nota 5. 
112 De Uiris Ilustribus, 135: “Hieronymus natus patre Eusebio, oppido Stridonis, quod, a Ghotis eversum, 
Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit...” 
113 Jerônimo se autodenomina Eusebius Hieronymus no prefácio da sua Crônica: “Eusebius Hieronymus 
Vincentio et Gallieno suis salutem” (“Eusébio Jerônimo, a Vicentio e Galieno, saudações”).  
114 PENNA, Angelo. S. Gerolamo. Roma/Torino: Marietti, 1949, p.4. 
115 “ut ita dicam, incunabulis catholico sumus lacte nutriti. Nemo enim magis ecclesiasticusest, quam qui 
nunquam hereticus fuit”. 
116 PENNA, Angelo. S. Gerolamo. Roma/Torino: Marietti, 1949, p.4. 
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irmão, mais novo que ele, foi seu companheiro no sacerdócio e na vida ascética117. Da 

sua infância, lembra-se não apenas dos irmãos, mas também de um grande amigo 

chamado Bonoso118. Durante a infância teve vida financeiramente afortunada devido às 

condições familiares: 
O pai de Jerônimo lhe oportunizou uma educação cara. Na cidade de 
Estridão, estudou o ensino primário, comum em vários lugares no 
Império Romano, entre seus seis e doze anos de idade. Realizou muitas 
leituras e escritas, a partir das técnicas de memorização e recitação de 
textos curtos. Igualmente nesse período, Jerônimo deve ter estudado as 
bases da aritmética.119  
 

Enquanto criança, foi educado pelo gramático Lucio Orbilio Pupillo120. Depois 

disso, os seus pais o enviaram à Roma para estudar quando jovem121, local em que teve 

como mestre o renomado Elio Donato, o qual instigou em Jerônimo o amor pelos 

clássicos, sobretudo por Virgílio - ele era comentarista de Terêncio e Virgílio. Por seu 

professor, Jerônimo sempre manterá estima e amor, do qual faz menção na Crônica122.  

Roberto Heredia Correa123 expõe que o sistema educativo romano era organizado 

em três esferas, as escolas de literato, gramático e reitor, e que se estabeleceu desde o fim 

da República e o principado de Augusto, sobrevivendo intacta até os últimos tempos do 

Império. Os pensadores cristãos dos séculos III e IV foram educados neste sistema - por 

 
117AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 17. Ep.51,1, Epifânio, bispo de Salamina para João, bispo 
de Jerusalém, falando a respeito de Pauliniano, irmão de Jerônimo: “Eu sabia, além disso, que você não 
podia encontrar ou colocar as mãos sobre esse servo de Deus, que tantas vezes fugiu de você simplesmente 
porque ele estava relutante em assumir os onerosos deveres do sacerdócio, e que nenhum outro bispo 
poderia encontra-lo facilmente [...] Primeiro de tudo, então, eu ordenei ele diácono, colocando diante dele 
o medo de Deus, e forçando-o a ministrar; pois ele fez uma dura luta contra isso, gritando que ele era 
indigno, e protestando que esse fardo pesado estava além de sua força. Foi com dificuldade, então, que eu 
superei sua relutância, persuadindo-o tão bem quanto pude com passagens das Escrituras, e colocando 
perante ele os mandamentos de Deus. E quando ele teve ministrado na oferta dos sacrifícios sagrados, mais 
uma vez com grande dificuldade eu fechei a sua boca e ordenei-lhe presbítero. Então, usando os mesmos 
argumentos de antes, induzi ele a sentar no lugar reservado para os presbíteros.”   
118 Epístola 3,4, para Rufino: “Bonoso, seu bom amigo, ou melhor – ele é meu amigo também – nosso bom 
amigo, está agora escalando a escada que apareceu no sonho de Jacó. Ele está levando a sua cruz. Ele não 
pensa no amanhã. Ele não olha para trás. Ele está semeando em lágrimas o que ele poderá colher em alegria. 
Adotando o símbolo de Moisés, ele pendurou a serpente no deserto...” 
119 KELLY, J.N.D. Jerome. His life, writings, and controversies. London: Duckworth, 1975, p.7-8, apud 
Coelho, Fabiano de Souza “Jerônimo de Estridão: asceta, exegeta e controverso”. Revista Alétheia de 
Estudos sobre Antiguidade e Medievo, 1, 2018, p.17. 
120 BONA, EDOARDO. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di 
Gerolamo. Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.13, nota 6. 
121 Marilena Amarise comenta que o fato de Jerônimo ter estudado gramática e retórica em Roma demonstra 
a riqueza da sua família, pois segundo o edito de preços estabelecido por Diocleciano, um gramático recebia 
200 denários por mês de cada estudante, e um retórico, 250. AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. 
Età della vita e morte nell’epistolario. Studia Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 18. 
122 AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. In: Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 17. 
123 CORREA, Roberto Heredia. San Jerónimo: la educación clássica. Revista Nova Tellus, 2001, p.189. 
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exemplo, Tertuliano (II ao III século), Arnóbio, Cipriano, Lactâncio, Ambrósio, 

Agostinho e Jerônimo. Esse último, fascinou-se pela literatura não-cristã e pela retórica, 

chegando mesmo a confessar com arrependimento a atração que os clássicos latinos lhe 

causavam124. 

Neste período em Roma, além de estudar os clássicos latinos, Jerônimo aprendeu a 

língua grega. Tornou-se amigo de Rufino, Eliodoro e do aristocrata Pamáquio, com quem 

se corresponderá em inúmeras cartas. A respeito da relação de Jerônimo com Pamáquio, 

Bona explica: 
Este nobre e influente companheiro de estudo, que esposará Paulina, 
uma das filhas daquela Paula que seguirá Jerônimo na Palestina para 
fundar um monastério, terá um papel importantíssimo na vida de 
Jerônimo: ele será, além de admirador e sincero amigo de Jerônimo, o 
depositário e garantidor da sua obra e do seu pensamento em uma 
Roma, como diremos, geralmente hostil nos seus confrontos. A 
Pamáquio, no nome mesmo em que vê manifesto a luta contra o diabo, 
ele envia cartas para que o seu pensamento seja difuso na cidade, seja 
para se defender, seja para atacar, e o amigo intervê para difundir, mas 
às vezes para censurar. Paradigmático o exemplo da inventiva ad 
Iovinianum, que por própria iniciativa Pamáquio procura tirar de 
circulação pois é excessiva em agressões verbais; ou aquele da tradução 
do de principiis de Orígenes que o mesmo Pamáquio pede com 
insistência para que faça um texto que se oponha à versão de Rufino, e 
que depois, escandalizado, o mantém escondido entre os seus próprios 
documentos privados. Não obstante, Pamáquio é talvez o único entre os 
amigos do santo com quem não haverá nunca motivo expresso de 
atrito.125 
 

Marilena Amerise afirma a respeito das marcas que a vivência em Roma deixou no 

futuro monge: “A impressão daqueles anos [...], como Jerônimo viveu em Roma dos 

dezesseis aos dezenove anos, permaneceu profundamente impressa na mente de 

Jerônimo, que se sentiu sempre e até o fim profundamente romano”126. A data em que ele 

 
124 Ibidem, p.189-191.  
125 BONA, Edoardo. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di Gerolamo. 
Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.14. “Questo nobile e influente compagno di studi, che sposerà 
Paolina, una dele figlie di quella Paola che seguirà Gerolamo in Palestina per fondare um monastero, 
giocherà un ruolo importantissimo nella vita di Gerolamo: egli sarà, oltre che ammiratore e sincero amico 
di Gerolamo, il depositario e garante della sua opera e del suo pensiero in una Roma, come diremo, spesso 
ostile nei suoi confronti. A Pammachio, nel nome stesso del quale Gerolamo vede manifestato l’ardore 
nella lotta contro il diavolo, egli invia lettere perché il suo pensiero sai difuso nella città, vuoi per difendersi, 
vuoi per attaccare, e l’amico interviene per diffondere, ma all’occasione anche per censurare. Paradigmatico 
l’esempio della violenta invettiva ad Iovinianum, che di propria iniziativa Pammachio cerca di togliere 
dalla circolazione perché eccessiva nell’agressione verbale; o quello della traduzione del de principiis di 
Origene che lo stesso Pammachio richiede com insistenza per avere un testo da opponere alla versione di 
Rufino, e che poi, scandalizzato, tiene celata fra i propi documenti privati. Nonostante questo Pammachio 
è forse il solo fra gli amici del santo con cui non avrà mai aperto motivo d’attrito". 
126 AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 17. 
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recebeu o batismo é controversa, mas isso ocorreu em algum momento nesse período da 

sua primeira estadia na cidade de Roma, por volta dos dezenove anos, o que corresponde 

aproximadamente ao ano 366. Depois deste período no local, no qual estudou e se batizou, 

Jerônimo dirigiu-se a Tréveris com Bonoso, capital do império à época de Diocleciano e 

local da residência do imperador Valentiniano I. Ali, entrou em contato com o ideal 

ascético e amadureceu a sua vontade de se converter radicalmente ao ideal evangélico.127 

Durante este período é que teria ocorrido o famoso episódio, no qual o futuro monge 

recebe Cristo em sonho, o qual acusa-lhe de ser ciceroniano e não cristão128. Por mais que 

a culpa de ser tão influenciado pela cultura clássica estivesse presente no pensamento de 

Jerônimo, levando-o mesmo a relatar o suposto sonho para Eustóquio, o autor cristão 

carregará sempre consigo as marcas da sua formação romana. Edoardo Bona afirma que 

Jerônimo era indubitavelmente um reitor no estilo, admirador de Cícero ao ponto de ver 

este amor como uma ameaça ao seu ser cristão, mas que ele era um reitor habilíssimo:  

[...] privado da afetação que caracteriza a retórica de muitos dos seus 
contemporâneos e não escravo da forma, e sim capaz de desfrutar de 
modo eficaz de cada artifício ofertado à sua preparação, consciente da 
importância do estilo, um estilo que não é em absoluto simples enfeite 
decorativo, mas instrumento de comunicação129. 
 

Em seguida, o autor cristão vai para Aquileia, centro ativo da vida cristã. Teve a 

primeira experiência de vida comunitária com um grupo que tinha como bispo Valeriano. 

É difícil reconstruir os eventos que ocorreram nessa cidade, mas sabe-se que foram anos 

muito importantes para o desenvolvimento da sua personalidade e das suas escolhas 

 
127 Ibidem, p. 18. 
128 Marilena Amerise informa-nos que a data e o local do sonho de Jerônimo são controversos. Pautada em 
S. Rebenich, em Hieronymus und sein Kreis, p. 37-38, o sonho não ocorreu durante a estadia dele em 
Antioquia ou no deserto de Cálcis, mas quando estava em Tréveris, etapa da sua vida em que de fato   a sua 
conversão gera a ruptura com a vida que possuía antes e a negação da educação clássica. Amerise, Marilena. 
Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia Ephemeridis Augustinianum. 
Roma, 2008, p. 19, nota 22. Ep. 22,30: “De repente, fui apanhado no espírito e arrastado para a corte do 
juiz; e aqui a luz era tão brilhante, e aqueles ao redor eram tão brilhantes, que eu me lancei no chão e não 
ousei olhar para cima. Perguntado quem e o que eu era eu respondi: ‘Eu sou cristão’. Mas Aquele que 
presidiu disse: ‘Bem, você é um seguidor de Cícero e não de Cristo. Pois ‘onde está o seu tesouro, aí também 
estará o seu coração’. Instantaneamente me tornei mudo, e em meio aos golpes do chicote - pois Ele ordenou 
que eu fosse açoitado - eu estava torturado ainda mais severamente pelo fogo da consciência, considerando 
comigo mesmo esse versículo: ‘Na sepultura quem te dará graças?’ No entanto, apesar de tudo, comecei a 
chorar e a me lamentar, dizendo: ‘Tem misericórdia de mim, ó Senhor: tem misericórdia de mim.’” 
129 BONA, Edoardo. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di Gerolamo. 
Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.11. “[...] privo dell’affettazione che caratterizza la retorica di 
molti suoi contemporanei e non schiavo della forma, bensì capace di sfruttare efficacemente ogni arma 
offertagli dalla sua preparazione, consapevole dell’importanza dello stile, uno stile che non è affatto 
simplice orpello esornativo, bensì strumento di comunicazione”. 
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pessoais130. A presença de Jerônimo, que desde jovem manifestou o seu caráter 

implacável e a sua tendência polêmica – segundo Marilena Amerise - não foi bem aceita 

pelas autoridades civis, que eram ligadas ao arianismo e, assim, acusado de frequentar as 

comunidades femininas, Jerônimo foi impelido a se retirar de Aquileia. 

Em 372, parte para o oriente, passando por Constantinopla, Capadócia, Bitínia, 

Galácia e Cilícia. Por volta de 374, Jerônimo vai a Antioquia, no oriente, onde é 

hospedado por Evágrio, amigo que havia conhecido em Aquileia. Após um tempo, ele 

decide retirar-se no deserto de Cálcis por aproximadamente dois anos (375-377), quando 

tinha a idade entre 28 e 30 anos. É ali que o autor vive segundo preceitos monásticos, 

pedindo aos amigos que lhe escrevessem.  

Durante a sua estadia em Antioquia, perde dois amigos muito próximos, Inocêncio 

e Ilas, além de ele mesmo lutar duramente contra uma doença. Neste período ele aprende 

o hebraico com um judeu convertido ao cristianismo131. Concomitantemente, Antioquia 

estava repleta de disputas teológicas ainda derivadas da questão ariana. Melécio, levado 

ao episcopado com o apoio de Basílio, recusava aceitar de todo o credo niceno, 

intencionando manter contato com a ala mais moderada dos arianos. Eles se opunham a 

outros bispos, entre os quais estava Paulino, consagrado pelo niceno Lúcifer de Cagliari. 

Edoardo Bona afirma que diante disso Jerônimo demonstrou pouco interesse e não se 

envolveu na controvérsia; talvez por esta situação tenha se encorajado a sair da cidade132.  

Andrew Cain e Josef Lössl comentam que é curioso observar a não manifestação 

do autor cristão neste momento quanto à polêmica entre os nicenos e arianos, uma vez 

que ele defenderá a supremacia do Concílio de Niceia mediante os seguidores de Ário, 

além de participar veementemente de querelas religiosas, escrevendo contra os 

pelagianos, por exemplo133. Pensamos, por outro lado, que Jerônimo demonstrou 

 
130AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 19. 
131 Ibidem, p. 20. 
132 BONA, Edoardo. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di Gerolamo. 
Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.15. 
133Andrew Cain e Josef Lössl discorrem sobre um texto de Benoît Jeanjean sobre a controvérsia teológica 
de Jerônimo com Pelágio, e afirmam que o autor “disseca o diálogo anti-pelagiano entre Attico e Critobulus, 
um dos últimos escritos de Jerônimo. É uma conversa imaginária entre dois personagens fictícios, Attico, 
um católico ortodoxo, e Critobulus, um defensor das doutrinas controversas de Pelágio sobre livre arbítrio 
e graça. Jeanjean aponta as fontes que informam o retrato negativo de Jerônimo da posição pelagiana (várias 
obras de Pelágio e Agostinho) e ele mostra como Jerônimo habilmente adapta, e distorce, certos elementos 
dos ensinamentos de Pelágio, de modo a lançá-lo como um herege arquetípico. O que resulta dessa análise 
cuidadosa das estratégias polêmicas de Jerônimo é uma reavaliação cautelosa das doutrinas atuais de 
Pelágio, bem como uma nova apreciação da auto-apresentação de Jerônimo como um campeão do 
cristianismo ortodoxo.” (tradução nossa) (CAIN, Andrew; Lössl, Josef. Introduction. Jerome of Stridon: 
his life, writings and legacy. England/USA: Ashgate, 2009, p.3-4). 
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preocupação em relação às querelas dogmáticas, pois havia recentemente escrito duas 

cartas a Dâmaso, que ocupava o episcopado romano naquele período, procurando 

orientação a respeito de como agir diante da situação conflituosa ao seu redor134. 

Dessa primeira estadia no oriente, restaram-nos as cartas 1 a 17, nas quais Jerônimo 

testemunhou a respeito da sua experiência ascética. Em Antioquia, o autor encontrou o 

amigo Evágrio e o bispo Paulino, o qual o nomeou sacerdote em 379 - Jerônimo estava 

com 34 anos. Contudo, é provável que ele nunca tenha exercido tal função135. Ainda em 

Antioquia, ouviu os ensinamentos de Apolinário de Laodiceia, mas refutou os 

ensinamentos que considerava heréticos (Ep.84,3). Durante esses anos, Jerônimo compôs 

as obras Vita (Vida) de Paulo, modelo monástico para ele, e a Altercatio Luciferiani et 

orthodoxi (Debate entre luciferianos e ortodoxos), de caráter polêmico, um estilo de 

disputa retórica.  

Mencionamos há pouco que alguns autores defendem a não participação de 

Jerônimo nos desentendimentos entre nicenos e arianos em Antioquia. Algo que poderia 

corroborar com tal colocação, ainda de acordo com os estudiosos, é o fato de ele não ter 

assumido a função de presbítero.  Entendemos de maneira diversa a vivência do 

estridonense nesse período: os conflitos em voga no espaço antioqueno influenciaram o 

autor, o qual já havia se manifestado em Cálcis e, neste momento, elaboraria uma apologia 

em defesa da ortodoxia nicena.  

Parece-nos que Jerônimo vivenciou as questões religiosas da época e passou por 

estágios ascendentes de maturidade intelectual, assumindo uma posição mais enfática 

quando escreve essa primeira obra de caráter apologético, o Debate entre luciferianos e 

ortodoxos. As iniciativas jeronimianas faziam-se muito presentes na escrita, aspecto 

atestado por sua imensa obra literária; infelizmente os seus discursos são desconhecidos.  

De Antioquia, o autor mudou-se em 379 para Constantinopla, a capital imperial 

desde o ano 330, quando Constantino decidiu construir na antiga cidade grega de Bizâncio 

a “Nova Roma”, revestindo-a de simbologias cristãs - embora as práticas não-cristãs 

tenham continuado a ser exercidas, mesmo pelo próprio imperador. Jerônimo teve contato 

com Anfilóquio de Icônio e Gregório de Nazianzo, de quem se torna aluno. Com ele 

 
134 No capítulo 3 ambas as cartas enviadas a Dâmaso serão analisadas. 
135AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 21. Ep 51,1, Epifânio, bispo de Salamina para João, bispo 
de Jerusalém: “Vi que o mosteiro continha um grande número de irmãos reverendos, e que os reverendos 
presbíteros, Jerônimo e Vincent, por modéstia e humildade, não estavam dispostos a oferecer os sacrifícios 
permitidos para o seu posto, e para trabalhar naquela parte do seu chamado que ministra mais do que 
qualquer outro para a salvação dos cristãos”.  
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aprendeu a forma de interpretação alegórica e tipológica das Escrituras Sagradas e 

conheceu a obra de Orígenes136. Dedicou-se à atividade literária: traduziu a Crônica de 

Eusébio de Cesareia do grego para o latim e a ampliou, traduziu homilias de Orígenes a 

respeito dos profetas – 14 de Jeremias, 14 de Ezequiel, e escreveu Comentário a Isaías.  

Em 381, ocorreu o Concílio de Constantinopla sob a governação de Teodósio, que 

condenou definitivamente o arianismo. Nesse ínterim, Jerônimo conheceu Gregório de 

Nissa. Em 382, o imperador romano da pars ocidentalis, Graciano, convocou um concílio 

para resolver as disputas que ocorriam no espaço romano, e Jerônimo foi a Roma como 

secretário do concílio137. Ali, foi admitido secretário do bispo de Roma Dâmaso, com o 

qual terá grande amizade.138 

Essa estadia do autor em Roma vai do ano 382 a 385. Neste período, reunia-se com 

mulheres da aristocracia romana para ensiná-las espiritualmente. Tal grupo era formado 

por mulheres viúvas e virgens que viviam o ideal de continência em uma espécie de 

monasticismo doméstico139. O caso de Melânia, a anciã é emblemático, pois ainda jovem 

havia partido para a Terra Santa (em 371), e depois de ter visitado os monges do Egito, 

fundou em 378 um monastério em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, junto a um fundado 

anteriormente por Rufino140. Hospedado desde o início da sua estadia em Roma na casa 

de Marcela, uma dona influente da alta sociedade romana, teve nesse local o papel de 

pregar para um público culto e refinado.  

 Foi uma etapa difícil da sua vida, em que contraiu vários inimigos, os quais 

incomodavam-se com a profunda relação do autor com tais mulheres, tendo sido acusado, 

por exemplo, de relações ilícitas com Paula, uma das donas a quem dirigia nos encontros 

religiosos141. Durante esses anos, escreveu a famosa carta a Eustóquio a respeito da 

 
136 BONA, Edoardo. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di Gerolamo. 
Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.17. 
137 Epístola 127,7: “Quando as necessidades da Igreja finalmente me levaram a Roma em companhia dos 
reverendos pontífices, Paulino e Epifânio - o primeiro dos quais governou a igreja da Antioquia da Síria, 
enquanto o segundo presidiu o de Salamina em Chipre, - eu, em minha modéstia, evitava os olhos das 
senhoras mais velhas, mas ela [Marcela] implorava com tanta seriedade, ‘tanto em época quanto fora de 
época’, como diz o apóstolo, que finalmente sua perseverança superou minha relutância...” 
138 AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 21. 
139 BONA, Edoardo. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di Gerolamo. 
Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.19. 
140 Ibidem. 
141 AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 21. Na ep. 45,3, Jerônimo fala do seu profundo respeito por 
Paula: “Antes de me familiarizar com a família da santa Paula, toda a Roma ressoou com meus louvores. 
Quase todos concordaram em julgar-me digno do episcopado. Dâmaso, de abençoada memória, não 
pronunciou palavras além da minha. Os homens me chamavam de santo, humilde, eloquente. Eu cruzei o 
limiar de uma mulher suave? Eu já fui fascinado por vestidos de seda, ou pedras brilhantes, ou rostos 
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virgindade, aconselhando-a a seguir este caminho, e o tratado polêmico Contra Helvídio, 

na qual defendeu a virgindade de Maria. Além disso, Jerônimo desencadeou rivalidades 

por criticar vários aspectos do clero romano. Sem a intervenção de Dâmaso, que estava 

morto desde 384, ele foi expulso de Roma. 

Em 385, Jerônimo dirigiu-se para Ostia; Paula e a sua jovem filha Eustóquio 

seguiram-no pouco tempo depois. Antes de ele se fixar em Belém, passou por Alexandria, 

onde conheceu Dídimo, o cego - de quem anteriormente Rufino tinha sido discípulo, teve 

contato com o monasticismo egípcio, e viu os manuscritos de Orígenes em Cesareia. 

Jerônimo, Paula e Eustóquio passaram por Jerusalém e em seguida se instalaram em 

Belém, onde construíram dois monastérios entre 386 e 389, um feminino e um masculino, 

graças ao investimento financeiro de Paula. Em Jerusalém não seria possível fundar os 

mosteiros, pois já havia muitas comunidades na cidade, geralmente em equilíbrio 

precário, além de existir os monastérios “latinos” de Rufino e Melânia sobre o Monte das 

Oliveiras142. 

Jerônimo permaneceu em Belém de 385 a 419, ano este em que faleceu. Neste 

intervalo de tempo ele produziu muito literariamente, envolveu-se em polêmicas - a 

origenista143 foi a responsável por romper a antiga amizade com Rufino, trocou cartas 

 
pintados, ou exibição de ouro? De todas as senhoras de Roma, uma tinha poder para me subjugar, e essa 
era Paula. Ela lamentou e jejuou, ela era sórdida com sujeira, seus olhos estavam escuros de chorar. Por 
noites inteiras, ela orava ao Senhor por misericórdia, e muitas vezes o sol nascente a encontrou ainda em 
suas orações. Os salmos eram suas únicas canções, o Evangelho todo o seu discurso, a continência a sua 
indulgência, o jejum, o principal da sua vida. A única mulher que me agradou foi uma que eu não tinha pus 
à mesa. Mas quando comecei a reverenciá-la, respeitá-la e venerá-la, como sua notável castidade merecia, 
todas as minhas antigas virtudes me abandonaram no local”. 
142 BONA, Edoardo. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di Gerolamo. 
Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.20. 
143 A polêmica origenista desenvolveu-se com base em algumas ideias e interpretações bíblicas de Orígenes, 
as quais foram retomadas no século V.  Teve como exponente o bispo João de Jerusalém, a quem figuras 
como Epifânio e Jerônimo se opuseram, por considerarem-nas contrárias ao que criam ser a verdade 
revelada, tal como a noção de Trindade - igualdade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A 
crença foi considerada heresia apenas no século VI. 
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com Agostinho, manifestou a sua visão sobre o saque de Roma por Alarico em 410144, e 

já nos últimos anos viu as suas queridas, primeiro Paula e depois Eustóquio, falecerem145.  

Dessa trajetória geográfica de Jerônimo apresentada suscintamente notamos o 

caráter de mobilidade existente nos séculos IV e V146. Afirmamos isso pois não foi apenas 

o futuro monge quem possuiu uma vida agitada e entrou em contato com diferentes 

culturas, povos e línguas. Muitas outras pessoas e grupos tinham mobilidade espacial; 

Jerônimo é apenas um indício. Obviamente que deve ser enfatizado nesse personagem o 

caráter transitório entre terras ocidentais e orientais do orbis romanorum, o que contribuiu 

muito para a formação dele enquanto escritor, monge e propagador da fé nicena, fazendo, 

inclusive, mediação entre o pensamento cristão das duas partes do império. Stefan 

Rebenich pontua como Jerônimo, um cristão intelectual educado tradicionalmente, teve 

sucesso como um expoente do movimento ascético e da ortodoxia nicena, como um 

tradutor e comentador da Bíblia e um mediador entre a teologia do ocidente e do 

oriente.147 

 

2.2 Jerônimo: o autor 

Falando especificamente sobre a enorme obra escrita que empreendeu no período 

em Belém, Jerônimo comentou parte das epístolas paulinas (386-387), baseando-se 

sobretudo em Orígenes, fez o comentário a Eclesiastes (389-390), primeiro de maior 

fôlego. Vinculadas à exegese bíblica, escreveu as obras Liber Hebraicorum nominum 

(Livro dos nomes hebraicos), sendo essa a reelaboração de um texto de Orígenes sobre 

uma obra de Filon, produziu De locis (Sobre os lugares), a respeito de um texto de 

 
144 Epístola 123,16: “Vou agora dizer algumas palavras das nossas misérias atuais. Alguns de nós até agora 
sobreviveu a eles, mas isso não se deve a nada que tenhamos feito nós mesmos, mas à misericórdia do 
Senhor. Tribos selvagens em incontáveis números invadiram todas as partes da Gália. Toda a nação entre 
os Alpes e os Pirineus, entre o Reno e o Oceano, foi devastado por hordas de quadi, vândalos, sármatas, 
alanos, gépidas, hérulos, saxões, burgúndios, alamanos e - ai! para o bem comum! - até mesmo os 
panonianos. " Também a Assíria é ajuntada a eles. [Salmos 83:8]” A outrora nobre cidade de Moguntiacum 
foi capturada e destruída. Em sua igreja muitos milhares foram massacrados. O povo de Vangium depois 
de um longo cerco foi extirpado. A poderosa cidade de Reims, os ambianos, os altrebatas, os belgas nas 
costas do mundo, Tournay, Spires e Strasburg caíram para a Germânia: enquanto as províncias da Aquitânia 
e das Nove Nações, de Lyon e de Narbonne são, com exceção de algumas cidades, uma cena universal de 
desolação. E aqueles que a espada poupa, a fome destrói o interior. Não posso falar sem lágrimas de 
Toulouse que foi impedido de cair até agora pelos méritos de seu reverendo bispo Exuperius. Até mesmo 
os hispanos estão à beira da ruína e tremem diariamente ao recordar a invasão do Cymry; e, enquanto outros 
sofrem infortúnios uma vez de fato, eles os sofrem continuamente em antecipação”. 
145AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 22. 
146 Ver mapa da trajetória aproximada de Jerônimo, anexo 2. No mapa, a quilometragem em linha reta 
correspondente ao itinerário de Jerônimo é de quase 11.500 quilômetros. Considerando a passagem por 
mares, montanhas, etc., as viagens do personagem foram muito mais extensas.  
147 REBENICH, Stefan. Jerome. The early church fathers. USA/Canada: Routledge, 2002, p.ix. 
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Eusébio de Cesareia, e Quaestionis Hebraicae in Genesim (Questões hebraicas em 

Gênesis), em que demonstra o seu forte interesse pelo texto hebraico e apresenta a 

influência origeniana. Jerônimo traduziu o De Spiritu Sancto (Sobre o Espírito Santo) de 

Dídimo, concluindo o que havia iniciado em Roma, traduziu também o Onomasticon de 

Eusébio, 39 Homiliae in Lucam (Homilias em Lucas) de Orígenes, e compôs sete 

Tractatus in Psalmos (Tratados em Salmos)148.  

Depois de ter revisado as versões latinas de alguns textos veterotestamentários entre 

os quais estavam os Salmos (o Salterio gallicano), em 391 Jerônimo confrontou a versão 

do Antigo Testamento do hebraico: Isaías e os profetas maiores, Samuel, Reis, Salmos  -

este particularmente criticado -, os profetas menores, aos quais paralelamente realiza 

comentários, e Jó.  

A obra de tradução do hebraico prosseguirá por quase toda a vida de 
Jerônimo de forma um tanto desordenada, segundo as requisições do 
momento, com critérios em parte diferentes e com maior ou menor 
proximidade às versões gregas e latinas de acordo com as características 
dos textos. Como testemunham os prólogos a estas traduções, a obra de 
Jerônimo continuou até o fim a suscitar polêmicas e discussões, e em 
quase todo escrito seu existem referências em defesa dos seus métodos 
de tradução.149 

 
Para finalizar parte do elenco de obras produzidas pelo erudito, apontamos as duas 

hagiografias de cunho monástico: a Vita Malchi (Vida de Malco) e a Vita Hilarionis (Vida 

de Hilarião), a biografia De Uiris Ilustribus (Sobre os homens ilustres), composta em 

392/393, e a obra polêmica Adversus Iouinianum (Contra Joviniano), uma defesa do valor 

da virgindade. O próprio Jerônimo comenta na biografia Sobre os homens ilustres a 

respeito das obras que havia escrito até o momento da produção dessa biografia de 

personagens cristãs: 

Eu, Jerônimo […] escrevi o seguinte: Vida de Paulo o monge, um livro 
de Cartas a diferentes pessoas, uma Exortação a Heliodoro, 
Controvérsia entre Luciferianos e Ortodoxos, Crônica da história 
universal, 28 homilias de Orígenes sobre Jeremias e Ezequiel, que eu 
traduzi do grego ao latim, Sobre Serafim, Sobre Osana, Sobre o filho 
prudente e o filho pródigo, Sobre três questões da antiga lei, Homilias 
do Cântico dos Cânticos, Contra Elvídio, Sobre a virgindade perpétua 
de Maria, A Eustóquio, Sobre a manutenção da virgindade, um livro 

 
148 BONA, Edoardo. La libertà del traduttore. L’epistola de optimo genere interpretandi di Gerolamo. 
Acireale/Roma: Bonanno Editore, 2008, p.20. 
149 Ibidem, p.21. “L’opera di traduzione dall’ebraico proseguirà per quasi tutta la vita di Gerolamo in 
maniera piuttosto disordinata, a seconda delle richieste del momento, con criterio in parti differenti e com 
maggiore o minore prossimità alle versioni greche e latine a seconda delle caratteristiche dei testi. Come 
testimoniano i prologhi a queste traduzioni, l’opera di Gerolamo continuò fino alla fine a suscitare 
polemiche e discussioni, e in quase ogni suo scritto vi sono riferimenti in difesa dei suoi metodi di 
traduzione”. 
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de Epístolas a Marcela, uma carta consolatória a Paula Sobre a morte 
de uma filha, três livros de Comentários sobre a epístola de Paulo aos 
Gálatas, da mesma forma, três livros de Comentários sobre a epístola 
de Paulo aos Efésios, Sobre a epístola a Tito um livro, Sobre a epístola 
a Filemon, Comentários sobre Eclesiastes, um livro de questões de 
Hebreus sobre Gênesis, um livro Sobre os lugares na Judeia, um livro 
de nomes hebreus, Sobre o Espírito Santo de Dídimo, o qual traduzi 
um livro ao latim. Trinta e nove Homilias sobre Lucas, Sobre Salmos 
10° a 16° sete livros, Sobre o Monge cativo, A Vida do abençoado 
Hilarião. Traduzi o Novo Testamento do grego, e o Antigo Testamento 
do hebraico, e muitas cartas que tenho escrito a Paula e Eustóquio, as 
quais não sei a quantidade, pois escrevo diariamente. Além disso, 
escrevi dois livros de Explanações sobre Miqueias, um livro sobre 
Naum, dois livros Sobre Habacuque, um Sobre Sofonias, um Sobre 
Ageu, e muitos outros Sobre os profetas, os quais ainda não terminei 
e em que estou trabalhando. 150 
 

Notamos o detalhamento que o estridonense fornece aos leitores quanto às obras e 

sequência da sua produção literária. Tal empreendimento demonstra a importância que 

era dada ao registro de informações e à transmissão delas. Além disso, Jerônimo confere 

grande relevância à sua própria trajetória, pelo espaço que a sua biografia possui se 

comparada à maioria dos personagens “ilustres” e por finalizar o trabalho consigo. A sua 

atividade de escritura elencada de maneira cronológica é voltada inteiramente para temas 

relacionados ao cristianismo. Pouco depois de redigir a sua primeira biografia, a Vida de 

Paulo, as primeiras cartas e uma exortação, o erudito começa a tarefa apologética com o 

Diálogo entre luciferianos e ortodoxos, iniciativa que aparecerá em outros momentos do 

seu percurso, inclusive excedendo o descrito por ele na obra Sobre os homens ilustres, a 

qual engloba o período até 392. Depois disso, ainda há o envolvimento do autor em 

 
150“Hieronymus patre Eusebio natus, oppido Stridonis, quod a Gothis eversum, Dalmatae quondam 
Pannoniaeque confinium fuit, usque in praesentem annum, id est, Theodosii principis decimum quartum, 
haec scripsi: Vitam Pauli monachi, Epistolarum ad diversos librum unum, ad Heliodorum Exhortatoriam, 
Altercationem Luciferiani et Orthodoxi, Chronicon omnimodae historiae; in Hieremiam et in Ezechiel 
Homilias Origenis viginti octo, quas de Graeco in Latinum verti; de Seraphim, de Osanna, et de frugi et 
luxurioso filiis; de tribus Quaestionibus Legis veteris, Homilias in Cantica canticorum duas, adversus 
Helvidium de virginitate Mariae perpetua, ad Eustochium de virginitate servanda, ad Marcellam 
Epistolarum librum unum, Consolatoriam de morte filiae ad Paulam, in Epistolam Pauli ad Galatas 
commentariorum libros tres, item in Epistolam ad Ephesios libros tres, in Epistolam ad Titum librum unum, 
in Epistolam ad Philemonem librum unum, in Ecclesiasten commentarios, Quaestionum hebraicarum in 
Genesim librum unum, de Locis librum unum, hebraicorum nominum librum unum; de Spiritu sancto 
Didymi, quem in Latinum transtuli, librum unum; in Lucam homilias triginta novem; in Psalmos, a decimo 
usque ad decimum sextum, tractatus septem; Malchi, captivi monachi, vitam, et beati Hilarionis. Novum 
Testamentum Graece fidei reddidi, Vetus juxta Hebraicam transtuli; Epistolarum autem ad Paulam et 
Eustochium, quia quotidie scribuntur, incertus est numerus. Scripsi praeterea in Michaeam explanationum 
libros duos, in Sophoniam librum unum, in Nahum librum unum, in Habacuc libros duos, in Aggaeum 
librum unum. Multaque alia de opere prophetali, quae nunc habeo in manibus, et necdum expleta sunt.  
Adversus Jovinianum libros duos, et ad Pammachium Apologeticum et Epitaphium”. 
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algumas controvérsias, as quais resultarão em escritos, como o Contra Rufino e Contra 

os pelagianos.  

Quase concomitante ao Diálogo entre luciferianos e ortodoxos, Jerônimo inaugura 

mais um importante gênero dentre à sua produção, a tradução. Primeiro com Orígenes, 

logo em seguida com a Crônica e, posteriormente, com as Escrituras Sagradas, ele recria 

diversas tipologias de obra – para tanto, basta-nos observar o caráter diversificado do que 

se denomina Escrituras Sagradas, as quais consistem num variado quadro de estilos 

literários, como produção histórica, poesia, cânticos, cartas, além de compilados de leis e 

profecias. As traduções serviram como um recurso aos objetivos do autor, os quais 

provavelmente giravam em torno de informar, comunicar, debater etc. A Crônica de 

Eusébio, por exemplo, é continuada, as traduções dos livros sagrados são comentadas, as 

traduções origenianas são divulgadas no mundo latino. Sendo assim, entendemos que o 

trabalho de Jerônimo atuou em várias frentes, conquanto a sua fé esteve presente direta 

ou indiretamente em todas as obras. 

Grande parte do seu legado escrito refere-se às Cartas, escritas por ele a partir do 

ano 374 até a sua morte. Sobre o seu epistolário, Amerise comenta a respeito da 

quantidade de cartas, o espaço de tempo em que Jerônimo escreveu e os temas abordados, 

enfatizando o aspecto histórico contido nessa produção: 
A produção literária de Jerônimo é imensa e uma boa parte é ocupada 
por seu epistolário, que compreende 154 cartas das quais 127 são 
escritas por ele; a isso se soma que muitas cartas nós não recebemos: a 
partir do De viris ilustribus notamos que na verdade as trocas 
epistolares com Paula e Eustóquio eram cotidianas. Através do 
epistolário de Jerônimo somos informados de outros 40 anos de história 
romana, marcada por profundas mudanças e por eventos trágicos; as 
suas primeiras cartas são datadas de 374 quando Jerônimo tinha 27 anos 
de idade. Ele continuou a escrever cartas por toda a sua vida, até a 
morte, ocorrida em 419, com a idade de 72 anos. O valor das cartas de 
Jerônimo como testemunho histórico e literário é enorme: no seu 
epistolário há espaço para problemas literários e religiosos, aspectos da 
vida cotidiana, pessoas e costumes.151 
 

 
151 AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 23. “La produzione letteraria di Girolamo è immensa e una 
boa parte è occupata dal suo epistolário, che comprende 154 lettere di cui 127 scritte da lui; a ciò si aggiunga 
che molte lettere non ci sono pervenute: dal De viris illustribus apprendiamo infatti che gli scambi epistolari 
con Paola ed Eustochio erano quotidiani. Attraverso l’epistolario di Girolamo siamo informati di oltre 
quaranti anni di storia romana, segnata da profondi mutamenti e da tragici eventi; le sue prime lettere sono 
databili al 374 quando Girolamo aveva ventisette anni di età. Egli continuò a scrivere lettere per tutta la sua 
vita, fino alla morte, avvenuta nel 419, all’età di 72 anni. Il valore delle lettere di Girolamo come 
testimonianza storica e letteraria è enorme: nel suo epistolario trovano spazio problemi letterari e religiosi, 
aspetti di vita quotidiana, persone e costumi”. 
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As cartas de Jerônimo possuem enorme riqueza no que concerne tanto à sua vida 

pessoal, aos seus anseios, medos, crenças, entre tantas outras facetas, quanto ao contexto 

em que viveu. Falam de política, religião, personagens importantes e contatos frequentes 

do autor. Para além disso, as cartas indicam a comunicação pulsante que existia no mundo 

tardo-antigo, a confluência de ideias e valores, a aproximação entre diferentes 

espacialidades e maneiras de relacionamento interpessoal.  

Amerise comenta sobre as conversas epistolares de Jerônimo com Paula e 

Eustóquio. Também o próprio autor as cita nominalmente no trecho que fala da sua 

biografia; dentre tantos destinatários aos quais ele escreve, a sua menção recai em ambas.  

Essas mulheres, mãe e filha respectivamente, foram muito importantes na vida do autor. 

Desde as suas reuniões em solo romano – quando aprendiam a respeito da vida espiritual 

em um grupo feminino maior liderado por Jerônimo, até o fim da vida, ele pode 

aprofundar o seu relacionamento com as duas.  

Por Eustóquio ele nutre um carinho especial, como de pai para filha: “Ouve, ó filha, 

e considera, e inclina o teu ouvido; esquece também o teu próprio povo e a casa de teu 

pai, e o rei desejará a tua beleza”152,  o que não o exime de admirá-la, conforme 

percebemos na mesma epístola, sua carta mais famosa, enumerada 22, “Como eu falei 

sobre os monges, e como sei que você gosta de ouvir a respeito de coisas sagradas, atente 

os seus ouvidos para mim por alguns momentos”153. O tema principal dessa epístola é a 

respeito da virgindade, em que Jerônimo exorta Eustóquio a permanecer virgem e afirma 

que a moça será recompensada:  

Emerge, peço-vos, por um tempo de vossa prisão, e pintai diante de 
vossos olhos a recompensa de seu trabalho atual, uma recompensa que 
"os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração 
do homem qual será a glória daquele dia em que Maria, a mãe do 
Senhor, virá ao vosso encontro, acompanhada de seus coros virgens!154 
 

Claudia Moatti enfatiza a estreita relação entre movimento e escrita no ambiente 

imperial romano. Conquanto a abordagem da autora se volte, nesse aspecto, aos 

documentos oficiais e governamentais, podemos estender tal relação para a produção de 

cartas, na qual se insere o trabalho jeronimiano: “De fato [...] o movimento e a escrita 

 
152 Epístola 22, 1: “Audi, filia, et uide et inclina aurem tuam et obliuiscere populum tuum et domum patris 
tui; et concupiscet rex decorem tuum”. 
153 Epístola 22, 34: “Et quoniam monachorum fecimus mentionem et te scio libenter audire, quae sancta 
sunt, aurem paulisper adcommoda”. 
154 Epístola 22, 41: “Egredere, quaeso, paulisper e corpore et praesentis laboris ante oculos tuos pinge 
mercedem, quam nec oculus uidit nec auris audiuit nec in cor hominis ascendit. Qualis erit illa dies, cum 
tibi Maria, mater domini, choris occurret comitata uirgineis”. 
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também influenciam as formas de pensar e organizar; eles influenciam o próprio 

pensamento. É através desse duplo aspecto, pragmático e formal, que a história do 

movimento se torna parte da história intelectual.”155 

 

2.3 Jerônimo como tradutor clássico 

Ampliando os comentários a respeito da intelectualidade e escrita de Jerônimo para 

o perfil literário dos chamados “pais da igreja” – definição intelectual-cristã em que 

Jerônimo pode ser inserido –, Altaner e Stuiber afirmam: 

Além de sua importância no ambiente eclesiástico, os Padres da Igreja 
ocupam lugar proeminente na literatura e, particularmente, na literatura 
greco-romana. São eles os últimos representantes da Antiguidade, cuja 
arte literária, não raras vezes, brilha nitidamente em suas obras, tendo 
influenciado todas as literaturas posteriores. Formados pelos melhores 
mestres da Antiguidade clássica, põem suas palavras e seus escritos a 
serviço do pensamento cristão.156 

 
Por mais que a noção apresentada neste excerto a respeito dos pensadores cristãos 

seja romantizada, o aspecto central do argumento é muito coerente: os padres escritores 

possuíam formação clássica e utilizaram-na no espectro cristão. Essa observação é 

pertinente para que entendamos o ambiente intelectual jeronimiano, no qual não ocorreu 

uma ruptura da literatura cristã com a literatura clássica. Houve, sim, uma mudança de 

paradigma com o advento do cristianismo, contudo, a influência das ideias romano-

helenísticas permaneceu, de forma consciente ou não.  

O trabalho de Jerônimo como tradutor de diversas obras gregas é um indício da 

permanência do pensamento clássico antigo no espaço mediterrâneo tardo-antigo. Uma 

das atividades intelectuais mais intensas do autor foi como tradutor: das Sagradas 

Escrituras, das obras de Orígenes, de Eusébio, de Teófilo de Alexandria, de Dídimo, de 

Pacômi. O seu lugar na história da cultura antiga e europeia é muito relevante, sobretudo 

pela sua mediação entre a cultura greco-latina e hebraico-cristã e a sua fusão exemplar de 

ascetismo monástico e cultura bíblica157. Salvatore D’Elia comenta que 

 
155 MOATTI, Claudia. Translation, migration and communication in the Roman Empire: three 
aspects os movement in History. Classical Antiquity, University of California Press, 2006, 25, 1, p.136. 
“In fact, [...] movement and writing also infuence forms of thinking and organizing; they influence thought 
itself. It is through this double aspect, pragmatic and formal, that the history of movement becomes parto f 
intelectual history”. 
156ALTANER, Berthold.; STUIBER, Alfred. Patrologia, São Paulo: Paulinas, 1988, p.21-22. 
157 D’ELIA, Salvatore. Letteratura Latina Cristiana. Roma: Società Editorale Jouvence, 1982, p.115. 
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Não à toa Jerônimo traduziu e continuou a Crônica de Eusébio, na qual 
os eventos históricos e literários de Roma resultaram 
revolucionariamente inseridos em uma conexão sincrônica e diacrônica 
com a história dos reinos mediorientais, do povo grego e do mundo 
hebraico. E não à toa Jerônimo é o primeiro a escrever um comentário 
a todos os profetas hebraicos, que da história daquele povo é o momento 
mais significativo e importante.158  

 

A tradução envolve diversos aspectos importantes, como a interação de culturas e 

a tentativa de transposição de ideias de uma língua para a outra. É uma tarefa delicada e 

erudita, principalmente na época tardo-antiga, quando o acesso à educação era limitado 

às pessoas com condições de fazê-lo, o que geralmente significava fazer parte de uma 

família com posses financeiras e com contatos importantes. Além disso, segundo Claudia 

Moatti, a tradução é uma forma de mobilidade - ao lado das mobilidades espacial 

(migração) e de comunicação - que apresentava no período imperial romano 

características culturais, políticas, espaciais, cosmopolitas e comunicativas: 

A tradução [...] era não apenas uma prática cultural, mas também uma 
forma de governação, um aspecto da comunicação política entre o 
centro e a periferia em um império bilíngue. Mas a tradução era também 
vinculada à migração de outras maneiras [...]. Nós podemos dizer que a 
tradução é um tipo de viagem; ou ao menos que traduções são sempre 
desenvolvidas em períodos e países em que os contatos físicos entre 
pessoas diferentes são mais importantes. A tradução é um traço de 
cosmopolitismo e é conectada à mobilidade e comunicação.159  

A extensa obra de tradução empreendida pelo futuro monge revela, entre outros 

detalhes, dois aspectos interessantes: primeiro, a importância que Jerônimo dava aos 

escritos de caráter cristão. Falamos das Escrituras Sagradas, das obras de Orígenes e de 

Eusébio de Cesareia, o fundador do gênero da história eclesiástica e da crônica cristã 

universal. Segundo, e não menos importante, as traduções que o erudito realizou – as 

quais foram principalmente de obras gregas – demonstram a continuidade da tradição 

 
158 Ibidem, p.113. “Non per nulla Girolamo ha tradotto e continuato anche il Chronicon di Eusebio, in cui 
gli avvenimenti storici e letterari di Roma risultavano rivoluzionariamente inseriti in uma connessione 
sincronica e diacronica com la storia dei regni mediorientali, del popolo greco e del mondo ebraico. E non 
per nulla Girolamo è il primo a scrivere um commentario a tutti i profeti ebraici, che della storia di quel 
popolo sono il momento più significativo ed importante”.  
159 MOATTI, Claudia. Translation, migration and communication in the Roman Empire: three 
aspects of movement in History. Classical Antiquity, University of California Press, 2006, 25, 1, p.110. 
“Translation [...] was not only a cultural practice, but also a way of governing, one aspecto f political 
communication between center and periphery in a bilingual empire. But translation was also linked to 
migration in other ways. [...] We might say then that translation is a kind of travel; ora t least that translations 
are Always developed in periods and countries where physical contacts between diferente people are most 
importante. Translation is a feature of cosmopolitanism and is linked to mobility and communication”. 
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helenística no mundo cristão da Antiguidade Tardia. Moatti defende que a tradução foi 

para os romanos uma maneira de criar o seu próprio patrimônio cultural e que Roma se 

tornou a memória da Grécia: 

Assim, a tradução era para os romanos uma forma de criar seu próprio 
patrimônio cultural (o outro meio era a construção de suas próprias 
antiguidades, mas aqui também usavam formas dialéticas gregas e 
todos os instrumentos da lógica). Nas palavras de Walter Benjamin, "a 
história é a dos conquistadores e o legado cultural nada mais é do que o 
saque exposto pelos conquistadores... os documentos culturais são 
sempre documentos de barbárie". Esta concepção é fácil de aplicar a 
Roma, e talvez o seu paradigma seja Roma. O uso romano da tradução 
para construir seu patrimônio cultural também permitiu que eles se 
considerassem herdeiros. Eles até acreditavam que o seu papel era 
arquivar os sucessos gregos e alcançar o que os gregos não conseguiram 
fazer. Roma tornou-se, de certa forma, a memória da Grécia, e a história 
grega um elemento do passado romano.  Para se tornar romano, 
poderíamos dizer, era absolutamente necessário entender, falar e pensar 
em grego. Talvez este estado de coisas, que é o estatuto reconhecido 
dos herdeiros, nos possa ajudar a definir Romanidade, se este termo 
tiver um sentido, e mesmo a modernidade europeia.  É sem dúvida a 
característica mais original da civilização romana. 160 

Nessa citação, Moatti explana a respeito de um contexto que ultrapassa o 

cristianismo tardo-antigo. Essa colocação pode ser aplicada para a produção literária 

romana que remonta às épocas republicana e do principado. Não obstante, a construção 

do patrimônio cultural romano com base no passado literário grego é uma característica 

que se estende para a ambiência intelectual cristã. O próprio cristianismo tardo-antigo, no 

qual se insere o cristianismo jeronimiano, foi construído sobre a identidade romana. 

Podemos compreender o papel da tradução como um fator influente para a construção, 

tanto da romanidade, quanto do cristianismo, ambas identidades formuladas com base na 

ideia de universalidade. Moatti expõe: 

A tradução também impôs a ideia de que a cultura era universal, que 
não pertencia exclusivamente aos gregos, que a produção de normas e 
de obras não tinha apenas um valor local, mas universal. Era intenção 

 
160 Ibidem, p. 115-116. “Thus, translation was for the Romans a way to create their own cultural patrimony 
the other means was the construction of their own antiquitas, but here also they used Greek forms – dialectic 
and all the instruments of logic). In the words of Walter Benjamin, “history is that of conquerors and cultural 
legacy is nothing else but the booty exposed by conquerors... cultural documents are always documents of 
barbarity”.  This conception is easy to apply to Rome, and perhaps its paradigma is Rome. The Roman use 
of translation to constructo their cultural patrimony also allowed them to consider themselves as heirs. They 
even believed that their role was to archive Greeck success and achieve what the Greeck history one element 
of theRoman past. To become Roman, we could say, it was necessary to understand, to speak, and think 
Greek. Perhaps this state of affairs, that is the acknowledged status of heirs, can help us to define Romanity, 
if this term has a sense, and even European modernity. It is undoubtedly the most original feature of Roman 
civilization.” 
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de Cícero estabelecer esse ponto na filosofia; algo semelhante 
aconteceu na arte e na arquitetura. Homero, os tragedianos, Xenofonte, 
Aristóteles, Platão já não pertenciam aos gregos, tornaram-se parte de 
um patrimônio universal.  Esta mensagem foi reforçada pelo aumento 
da mobilidade humana. É banal registrar as viagens culturais feitas 
pelos romanos e o número de intelectuais gregos que vieram a Roma: 
neste sentido, a migração e a tradução tiveram um papel importante no 
processo de aculturação, na criação de um mundo comum, com os 
mesmos valores, a mesma cultura, herdada, mas selecionada e 
redefinida por Roma. É interessante notar que o mesmo aconteceu com 
a cristianização. A evangelização foi conseguida através da tradução 
para o grego e depois para o latim, também através de viagens. O caso 
de São Paulo é paradigmático, pois percorreu uma distância de cerca de 
dez mil quilômetros. No século XVII, os jesuítas identificaram as 
mesmas técnicas para ajudar a expansão cristã no mundo: tradução e 
missões, ou seja, movimento.161 

Ainda sobre a universalidade romana e a universalidade cristã, Moatti apresenta o 

argumento de que as duas dividem muitos aspectos: 

De fato, a universalidade romana compartilha muitos aspectos com a 
universalidade cristã. Ambas tinham a ambição de transformar a 
diversidade humana em unidade, ou melhor, de redescobrir a unidade 
humana original. Os romanos tentaram fazê-lo por lei, pela extensão da 
cidadania, que era antes de tudo um estatuto jurídico que podia ser 
estendido ad infinitum; para eles, a cidadania romana podia transformar 
Gauleses, Africanos, Sírios em verdadeiros seres humanos. Os cristãos 
tentaram fazer o mesmo pela religião, o que permitiu, como dizia São 
Paulo, transformar estrangeiros e cidadãos em seres humanos simples e 
iguais.  Além disso, ambos estavam na posição de herdeiros, de acordo 
com uma cultura materna, que se considerava fundadora da civilização 
e era também exclusiva (cultura grega para os romanos, cultura judaica 
para os cristãos). Finalmente, para ambos, a tradução havia 
universalizado a mensagem, mostrando que a identidade poderia ser 
dissociada da língua e da localidade. Dessa forma, o cristianismo é 
ininteligível sem o universalismo romano.  Pode mesmo ser 
considerado como uma extensão do universalismo romano.162 

 
161 Ibidem, p.116. “Translation also imposed the idea that culture was universal, that it did not belong 
exclusively to Greeks, that producction of norms ando f Works had not only a local value, but a universal 
one. It was the intention of Cicero to establish this point in philosophy; something similar happened in art 
and architecture. Homer, the tragedians, Xenophon, Aristotle, Plato did not any longer belong to the Greeks, 
they became parto f a universal patrimony. This message was reinforced by the increase of human mobility. 
It is banal to record the cultural travels made by Romans and the number of Greek intellectuals who came 
to Rome: in this sense, migration as well as translation had a major part in the process  of acculturation, in 
the creation of a common world, with the same values, the same culture, inherited but selected and redefined 
by Rome. It is interesting to note that the same thing happened with Christianization. Evangelization was 
achieved by translation into Greek and then into Latin, and also by traveling. Saint Paul’s case is 
paradigmatic, since he covered a distance of about tem thousand miles. In the seventeenth century the 
Jesuits identified the same techniques to help Christian expansion in the world: translation and missions, 
that is to say movement”. 
162 MOATTI, Claudia. Translation, migration and communication in the Roman Empire: three 
aspects os movement in History. Classical Antiquity, University of California Press, 2006, 25, 1, p.116-
117. “In fact, Roman universality shares many aspects with Christian universality. Both had the ambition 
to transform human diversity into unity, or rather to rediscover the original human unity. Romans tried to 
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A ideia de universalidade romana e universalidade cristã permaneceu mesmo após 

o saque de Roma, considerado pela historiografia tradicional momento decisivo da 

desintegração do império romano, que culminaria com a chamada “queda” no ano de 476. 

A permanência da ideia de universalidade nos leva a relativizar a noção de fim do mundo 

romano, uma vez que continuou presente na sociedade, inclusive desenvolvendo-se nos 

séculos seguintes: 

Se Agostinho, Jerônimo e Orósio lamentaram o cerco e o saque de 
Roma imposto por Alarico em 410 (JAMES, 2009, p. 84), jamais 
olvidaram de sua importância política e cultural onde o Império e o 
cristianismo encontravam a sua síntese naquela Roma Aeterna, 
inesquecível, universal e na qual a “teoria del progresso concomitante 
dell’unità politica e dell’unità religiosa era, in questo scorcio della storia 
imperiale, un atto di fede nella perenitá dell’Impero e nella 
Provvidenza” (PRICOCO, 1992, p. 130). Lógica preservada por Isidoro 
de Sevilha nos começos do século VII, quando em sua Chronica 
universal e no seu fundamental De origine gothorum – mais conhecida 
como a Historia Gothorum – apresentava os hispano-visigodos 
católicos como legítimos herdeiros daquela Roma do passado e que na 
sua perspectiva destoava daquela Constantinopla do seu presente, que 
num momento apoiava-se na verdadeira fé, noutro pendia ao perigo 
herético. 163 

 
      A partir do excerto, percebemos que o mundo político-religioso do qual Jerônimo fez 

parte nos séculos IV e V legou à posteridade uma tradição profundamente conectada à 

noção de universalidade, característica da romanidade e do cristianismo. Jerômimo 

sentia-se romano e cristão. Romano porque quando bem jovem frequentou este ambiente, 

adquiriu amigos neste local, foi formado por um mestre romano, realizou os seus estudos 

conforme a tradição clássica, e se apaixonou pelos autores clássicos. Por toda a sua vida 

carregou tal formação. Cristão porque desde jovem andou no caminho evangélico, 

abdicando dos prazeres do mundo e mortificando o seu corpo - conforme atesta em 

 
do this by law, by the extension of citizenship, which was first of all a juridical status that could be extended 
ad infinitum,; so for them Roman citizenship could transform Gauls, Africans, Syrians into real human 
beings. Christians tried to do the same by religion, which made it possible, as Saint Paul said, to transform 
foeigners and citizens into simple ande qual human beings. In addition, both were in the position of heirs, 
in keeping with a mother culture, which considered itself as founder of civilization and was also exclusive 
(Greek culture for Romans, Jewish culture for Christians). Finally, for both, translation had universalized 
the message, showing that identity could be dissociated from language and from locality. In that way, 
Christianism is unintelligible without Roman universalim. It can be regarded as na extension of Roman 
universalism”. 
163 FRIGHETTO, Renan. De um lugar ao outro: as mobilidades forçadas e os deslocamentos coletivos no 
reino hispano-visigodo de Toledo (séculos VI-VII). Romanitas – Revista de Estudos greco-latinos, 9, 
p.254-272, 2017, p. 256. Tradução da frase em italiano: “[a] teoria do progresso concomitante à unidade 
política e religiosa era, nesse vislumbre da história imperial, um ato de fé na perenidade do Império e na 
Providência”. 
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diversas cartas -, buscando o conhecimento cada vez mais profundo das Sagradas 

Escrituras e posicionando-se em vários momentos diante das querelas dentro do 

cristianismo.  

Ainda a respeito da romanidade do autor, um traço que lhe marcou por toda a vida 

foi o conhecimento de Cícero e a consequente base que este forneceu a Jerônimo sobre 

como fazer tradução. Em relação a isso, Leopoldo Gamberale discorre: 
[...] o próprio Jerônimo indica coordenadas bastante precisas do seu 
constante ciceronianismo. Quase simultaneamente com a carta em que 
conta o sonho, ou logo depois, escreve o prefácio da Crônica de 
Eusébio, que traduziu e continuou, no qual se refere explicitamente à 
obra de Cícero, tradutor de Platão, Arato, Xenofonte, com algumas 
reservas estilísticas, ele afirma seguir seu exemplo e compartilhar o 
método. Quinze anos depois, em 396, Jerônimo escreve a famosa carta 
sobre tradução (epist 57 'de optimo genere interpretandi') e, mais uma 
vez, indica Cícero como o primeiro e, pode-se dizer, supremo modelo 
teórico e prático para tradução164. 
 

Vimos a diversidade de lugares pelos quais Jerônimo passou e tantos outros nos 

quais viveu, como a sua cidade natal, Estridão, Roma, por duas vezes, e Belém, onde 

ficou por mais tempo. Transitou pela parte ocidental e pela parte oriental, e presenciou 

doutrinas diferentes dentro do cristianismo devido à sua mobilidade espacial. O erudito 

foi profundamente marcado pela cultura clássica romana, especialmente a literatura, mas 

foi ao estudo de obras provenientes do oriente que despendeu a maior parte do seu tempo. 

Ele reconhecia a autoridade da sede episcopal romana para julgar as verdades cristãs e 

apresentar um posicionamento diante das chamadas heresias (Ep. 15), mas foi em Belém 

que decidiu gerir monastérios, ensinar peregrinos e terminar a sua vida.  

Com base nessas informações, é possível que para Jerônimo o sentimento de 

pertença ao seu local de origem não fosse tão relevante, diferente do pensamento 

majoritário que existia no mundo tardo-antigo, no qual grande parte da identidade dos 

indivíduos era associada à sua terra natal e à sua ancestralidade165. Renan Frighetto afirma 

no que tange a tal temática: 

 
164 GAMBERALE, Leopoldo. Introduzione. In: San Gerolamo. Intellettuale e filólogo. Storia e 
Letteratura. Raccolta di studi e testi. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, p.x. “[...] è Gerolamo 
stesso a indicare coordinate piuttosto precise del suo costante ciceronianesimo. Quasi contemporaneamente 
alla lettera in cui racconta il sogno, o pochissimo tempo dopo, scrive la prefazione al Chronicon di Eusebio, 
da lui tradotto e continuato, nella quale si richiama esplicitamente all’opera di Cicerone traduttore di 
Platone, Arato, Senofonte e, per quanto com alcune riserve stilistiche, afferma di seguirne l’esempio e di 
condividerne il metodo. Quindici anni più tardi, nel 396, Gerolamo scrive la famosa lettera sulla traduzione 
(epist 57 'de optimo genere interpretandi') e, ancora uma volta, indica Cicerone come primo e, verrebbe da 
dire, supremo modello teorico e pratico per la traduzione”. 
165 Dois casos semelhantes a Jerônimo são de Ambrósio e Agostinho. O primeiro nasceu em Tréveris, 
formou-se em Roma e viveu até a morte em Milão; o segundo nasceu em Tagaste, mas passou a vida em 
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Ora, então podemos dizer que a ação de mobilidade, fosse individual 
ou coletiva, poderia gerar, de forma temporária ou definitiva, a 
expatriação, aqui entendida como a retirada de alguém de seu lugar de 
origem. Devemos observar que o conceito de patria apresentado pelo 
hispalense [Isidoro de Sevilha] está diretamente relacionado à tradição 
romana de pertença do indivíduo ao seu local de nascimento, pois “o 
nome patria se deve a que é comum a todos os que nela têm nascido” 
(Isidoro de Sevilha, Etymologias, XIV, 5, 19). Além disso, a patria 
vinculava-se à ideia de origem própria do indivíduo conectado 
diretamente à sua comunidade ancestral, que, de acordo com Patrick Le 
Roux (2011, p. 8), seria o berço do patrimônio familiar e moral do 
indivíduo.166  

 
O futuro monge não foi retirado de Estridão nem de qualquer outro local ao longo 

da sua vida, exceto quando sofreu pressão em Roma para deixar o local, após o 

falecimento do bispo Dâmaso. A sua locomoção sempre foi devido à vontade própria, 

conectada à vivência no cristianismo. Sabemos que Jerônimo se lembrava da formação 

com base cristã que recebeu dos seus pais, além do apego que nutria por Roma, em grande 

parte por ter ali se convertido a essa religião e ter sido batizado. Também viveu várias 

décadas na cidade de Belém, o que poder-nos-ia sugerir um sentimento de pertença a esta 

localidade. Acreditamos que ele possuía forte afeto por essas regiões, mas isso não era o 

que o definia. A trajetória do autor parece estar prevalentemente vinculada à busca de 

convívio com pessoas e grupos cristãos – presbíteros, bispos, monges, ascetas, mulheres 

devotas - das partes ocidental e oriental.  

No item seguinte, voltaremos a nossa atenção para um estilo literário específico, 

utilizado e modificado pelo autor:  a crônica.  

 

2.4 A crônica cristã: Eusébio e Jerônimo 

Ao lado dos subgêneros da História universal e da História eclesiástica, segundo 

Eustaquio Sánchez Salor167, está a crônica. Seguindo os apontamentos do autor, tais 

estilos historiográficos são característicos dos primeiros séculos da era cristã e possuem 

 
Hipona. É possível que entre os cristãos o sentimento de pertença à terra natal não tivesse tanta relevância 
quando comparado ao dos não cristãos, devido à sua crença de depositar grandes esperanças na “Jerusalém 
celestial”, onde viveriam eternamente (a ideia da “Jerusalém celestial/eterna/santa” aparece nos livros 
bíblicos de Hebreus, João, Gálatas, Apocalipse, Zacarias, Salmos e Ezequiel). 
166 FRIGHETTO, Renan. De um lugar ao outro: as mobilidades forçadas e os deslocamentos coletivos no 
reino hispano-visigodo de Toledo (séculos VI-VII). Romanitas – Revista de Estudos greco-latinos, 9, 
p.254-272, 2017, p. 256-257. 
167 SANCHEZ SALOR, Eustaquio. Historiografía latino-cristiana: princípios, contenido, forma. Roma: 
L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 2006, p. 33.  
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entre seus principais objetivos responder a necessidades apologéticas e doutrinárias da 

época. O elemento fundamental das crônicas é a cronologia, a qual 
Pretende acima de tudo determinar a data dos acontecimentos 
históricos. Porém, se trata dos eventos históricos não apenas cristãos, 
mas também universais; e se trata, além disso, não de fatos mais ou 
menos contemporâneos, mas de todos os acontecimentos começando 
pelos mais antigos.168 

 
Sánchez Salor aponta que a crônica possui sobretudo uma finalidade apologética 

como resultado das acusações que o cristianismo recebia por parte da filosofia greco-

romana no século IV d.C. de ser uma doutrina nova, sem a tradição e a antiguidade que 

outras religiões antigas apresentavam169. Assim, o cristão teria que demonstrar que os 

fatos do povo de Deus possuíam a mesma antiguidade, entidade cronológica e 

historicidade dos outros povos antigos importantes. Nas crônicas cristãs eram elencados 

fatos do povo de Israel, em primeiro lugar, em seguida fatos dos povos caldeus, assírios, 

egípcios, gregos, romanos e o povo cristão. A intenção era evidenciar que os 

acontecimentos do povo eleito por Deus aconteceram nos mesmos períodos que os de 

outros povos. Para tanto, utilizava-se o recurso do isocronismo, o qual teoricamente 

garantiria credibilidade à religião cristã: 

[...] se é concedida credibilidade aos acontecimentos de outros povos, 
não existe razão para negá-la aos fatos do povo de Israel, que 
aconteceram simultaneamente; assim, está-se cumprindo com a 
finalidade apologética da crônica: demonstrar que os fatos do povo de 
Deus possuem a mesma garantia cronológica que os fatos de outros 
povos da antiguidade; ou seja, demonstrar que, se ninguém duvida de 
que um determinado evento  do povo egípcio ocorreu em uma data 
concreta, ninguém deve duvidar de que outro acontecimento do povo 
de Deus presente na Crônica, ocorrido nessa mesma data, aconteceu 
realmente. Essa é a função dos isocronismos na Crônica.170  

Com a identificação do povo do Antigo Testamento com o povo de Deus, 

antecedente do cristão, consagrava-se a antiguidade da nova doutrina. Sendo os fatos do 

povo de Israel antigos, anteriores a Cristo, demonstrava-se que a doutrina cristã era tão 

 
168 Ibidem, p. 33-34. “Pretende sobre todo determinar la fecha de los sucesos históricos. Pero se trata de los 
sucesos históricos no sólo cristianos, sino universales; y se trata además, no de hechos más o menos 
contemporaneos, sino de todos los hechos empezando por los más antigos”. 
169 Ibidem, p. 34. 
170 Ibidem. “[...] si se concede credibilidad a los hechos de los otros pueblos, no hay razón para negársela a 
los del pueblo de Israel, que ocurrieron al mismo tiempo; de esta forma, se está cumpliendo con la finalidad 
apologética de la crónica: demostrar que los hechos del pueblo de Dios tienen la misma garantía cronológica 
que los hechos de los otros pueblos de la antigüedad; es decir, demostrar que, si nadie duda de que un 
suceso determinado del pueblo egipcio ocurrió en una fecha concreta, nadie debe dudar de que otro suceso 
del pueblo de Dios del que se dice en la Crónica que ocurrió en esa misma fecha ocurrió realmente. Esa es 
la función de los isocronismos en la Crónica”. 
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antiga como qualquer outra crença de tempos remotos171. Em sua função de escrever a 

História do cristianismo, a historiografia cristã no século IV fundamentou-se em dois 

elementos centrais: o universalismo e o providencialismo172. O aspecto do universalismo 

é notório sobretudo na crônica eusebiana, em que a abordagem de múltiplos povos aliada 

a um grande retrocesso temporal concede à obra um quadro perfeito para o autor 

desenvolver os seus argumentos, entre os quais está o próprio providencialismo.  

Dessa maneira, antes de falarmos propriamente sobre a Crônica de Jerônimo, é 

fundamental apresentarmos algumas considerações a respeito da Crônica de Eusébio de 

Cesareia173. Uma das principais preocupações de Eusébio ao elaborar a Crônica foi 

apologética, ou seja, o autor buscava realizar com a obra uma defesa da fé e verdade 

cristãs. A tarefa se fazia necessária aos olhos de cristãos eruditos da quarta centúria devido 

às suspeitas e argumentações que eram levantadas por intelectuais greco-romanos frente 

ao cristianismo. Desde antes do século mencionado, estes intelectuais rotulavam a 

religião cristã como nova e recente, afirmação que levava à suspeita da doutrina. A ideia 

de algo recente e novo não era bem-visto, uma vez que a tradição era de suma importância 

entre os romanos. Para uma ideia ser considerada valiosa na sociedade clássico-

helenística, era preciso a existência de uma história e cultura enraizadas, “para a 

sensibilidade do homem antigo, a novidade histórica do cristianismo constituía, de fato, 

uma das objeções mais graves para aceitá-lo”174.  

No século II o cristianismo sofreu importantes contestações, como a de Celso ao 

escrever uma obra intitulada Discurso verdadeiro, na qual apontava a novidade do 

cristianismo como prova da sua falsidade, e no século III, em que o platônico Porfírio 

enfatizava o caráter recente do cristianismo. Contudo, ambos os autores afirmavam existir 

uma ligação do cristianismo com o judaísmo, mesmo que de forma superficial. Já o 

imperador Juliano, no século IV, quando escreve contra os cristãos na obra Contra os 

galileus, é mais enfático ao pontuar que a religião cristã não possuía nenhuma vinculação 

com a fé hebraica. 

 
171 Ibidem. 
172 SONSOLES GUERRAS, Maria; FRAZÃO, Andréia Cristina; CRUZ, Marcus. O nascimento da 
historiografia cristã no século IV. Calíope, n.9, 1993, p. 84. 
173 Tais apontamentos são baseados no texto do filólogo Pedro Juán Galán Sanchez, “Orígenes del genéro 
cronístico: las crónicas de Eusebio y Jerónimo”. In: El género historiográfico de la Chronica. Las 
crónicas hispanas de época visigoda. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994.  
174 SIRINELLI, Jean. Les vues historiques d’Eusebe de Césarèe durant la période préniceènne. París, 
1961, 52, apud Galán Sanchez, Pedro Juán. El género historiográfico de la Chronica. Las crónicas 
hispanas de época visigoda. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994, p.41. “para la sensibilidad del 
hombre antiguo, la novedad histórica del cristianismo constituía, en efecto, una de las más graves 
objeciones para aceptarlo”. 
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Assim, uma razão pela qual Eusébio redige a sua Crônica é para revestir o 

cristianismo de antiguidade conectando-o à história e doutrina hebraicas e, desta forma, 

apresentá-lo diante dos seus acusadores como uma fé digna de consideração175. Para tanto, 

a utilização da cronologia foi de vital importância: a história cristã não começaria com 

Jesus Cristo, mas com o povo hebraico, o qual tinha a sua trajetória narrada no Antigo 

Testamento. A construção do vínculo entre o cristianismo e o seu passado hebraico foi 

feita por Eusébio também na sua História Eclesiástica, contudo de maneira breve e com 

uma abordagem distinta. O autor constrói no primeiro livro a ideia da antiguidade do 

cristianismo, abordando temas como a preexistência e divindade de Cristo e o 

conhecimento e honra de Jesus por meio dos profetas veterotestamentários. As passagens 

a seguir atestam a menção que fizemos:  

[...] Assim, manifestar-se-ão a vetustez e a divindade do cristianismo 
aos que o julgam novo e estranho, datado de ontem e não de grande 
antiguidade.176 

 
Moisés, o primeiro a conhecer o nome de Cristo, venerável e glorioso 
entre todos, apresentou figuras das realidades celestes, símbolos e 
imagens misteriosas, conforme o oráculo que lhe foi transmitido: “Vê, 
pois, e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a 
montanha” (Ex 25,40; cf. Hb 8,5). Querendo glorificar o mais possível 
o sumo sacerdote de Deus, denominou-o Cristo (Lv 4,5.16; 7,22). 
Acrescentou a honra e a glória do nome de Cristo à dignidade do sumo 
sacerdócio, que para ele ultrapassava qualquer primado entre os 
homens. Por conseguinte, estava convicto de ser o Cristo algo de divino. 
O mesmo Moisés previamente conheceu, por meio do Espírito de Deus, 
o nome de Jesus e o considerou igualmente um especial privilégio. O 
nome de Jesus ainda não havia sido proferido entre os homens antes de 
Moisés, que o atribuiu primeiro apenas àquele que, segundo a tipologia 
e o simbolismo, ele sabia haver de sucedê-lo, após sua morte, na direção 
do povo (Nm 13,16). Com efeito, o sucessor de Moisés, que recebeu o 
nome de Jesus, anteriormente tinha outro nome, Ausé, imposto por seus 
pais. Moisés chamou-o de Jesus, e com este nome fez-lhe valioso 
presente, muito maior que um diadema real, porque Jesus, filho de 
Navé, se tornou figura de nosso Salvador. Foi o único, após Moisés e a 
consumação do culto simbólico por ele transmitido, a receber a herança 
do governo na religião puríssima e verdadeira.177 

No primeiro excerto, o autor explicita que a sua obra manifestará a “vetustez” do 

cristianismo, ou seja, a sua ancianidade e, assim, uma característica que é digna de 

 
175 Objeções aos pensadores que escreveram contra os cristãos já haviam sido escritas anteriormente, como 
é o caso da obra de Orígenes na obra Contra Celso. Entretanto, o trabalho de uma crônica universal, com a 
exposição sistemática de fatos e datas de diversos povos antigos tendo como finalidade a defesa da fé cristã 
é novidade de Eusébio (embora haja discussões na historiografia se a primeira crônica cristã é eusebiana, 
já que Júlio Africano publicou anteriormente uma crônica, é a Eusébio que existe maior consenso quanto 
ao seu pioneirismo). 
176 História Eclesiástica, 1, 2, 2. 
177 História Eclesiástica, 1, 3, 2-4. 
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respeito e reverência. No segundo trecho Eusébio trata da figura de Moisés como uma 

tipologia de Jesus Cristo, agindo como condutor do povo santo de maneira a prefigurar a 

obra salvífica de Cristo que ocorreria cerca de quinze séculos mais tarde. Para além disso, 

o recurso utilizado pelo bispo é o apontamento da existência de Jesus Cristo antes mesmo 

do seu nascimento enquanto ser humano, mas atuante implicitamente na história do povo 

de Deus, narrada no Antigo Testamento. Nela, Cristo estaria já presente em momentos 

importantes da jornada dos antepassados dos cristãos, os judeus, em forma de Deus. Esse 

é outro elemento interligado no início da História Eclesiástica que visa a conferir 

autenticidade ao cristianismo: a divindade de Jesus. 

Quem, senão o Pai, entenderá nitidamente a luz anterior ao mundo, a 
Sabedoria inteligente e substancial, existente antes dos séculos, o 
Verbo, o Deus vivo, no princípio junto ao Pai? Antes de toda a criação 
e de sua organização visível, único e primogênito do Deus invisível, 
general chefe do exército racional e imortal do céu, anjo do grande 
conselho, ministro do inefável pensamento do Pai, com o Pai demiurgo 
do universo, segunda causa junto do Pai de todas as coisas, Filho 
genuíno e unigênito de Deus, Senhor, Senhor, Deus e rei de todas as 
coisas criadas, dotado pelo Pai de domínio, poder e também de 
divindade, força e honra, pois, segundo a mística teologia das Escrituras 
a seu respeito, “no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e 
o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi 
feito”178 
 

 Sendo ele divino, não há confusão para entender a sua preexistência e aparição 

entre os antigos hebreus, o que resultaria na autoridade à religião cristã. Assim, no 

pensamento eusebiano o cristianismo não se inicia propriamente com o nascimento do 

menino Jesus, ou com o início do seu ministério aos 33 anos, ou ainda com a sua morte 

na cruz ou ressurreição. Se Jesus Cristo é Deus, ele existia no período veterotestamentário 

e, portanto, muitos dos questionamentos que eram dirigidos à tal crença poderiam ser 

impugnados179.  

 
178 História Eclesiástica, 1, 2, 3. 
179 Não faremos a discussão quanto ao “tipo” de divindade de Jesus Cristo para Eusébio, se igual ao Deus 
Pai, se semelhante ou diferente, nem ao aspecto sobre a criação ou geração de Jesus pelo Pai. Os estudiosos 
não possuem consenso sobre a posição doutrinária eusebiana, mas a probabilidade de o bispo de Cesareia 
ter sido de tendência ariana é bastante plausível, dado o nível de envolvimento com a obra origeniana e os 
ensinos recebidos de Pânfilo, discípulo de Orígenes. Este erudito pode ter sido o pioneiro nos debates a 
respeito da subordinação e diversidade do Deus Filho em relação ao Deus Pai, os quais influenciariam 
diretamente as análises arianas no século IV d.C. Se observarmos a afirmação de Eusébio na H.E. 1, 2, 3, 
a ideia é de que há concordância do autor com a “sempre existência” de Cristo, ao mesmo tempo em que 
transparece a visão do autor de Cristo ter recebido toda a sua majestade, poder e mesmo a divindade do Pai. 
Essas aparentes discrepâncias indicam que os pensamentos humanos possuem muito mais nuances e 
desdobramentos do que podemos compreender, o que torna improdutivo a tentativa de apreender ou 
sintetizar determinados elementos visando à concretude, que talvez não existisse para o próprio Eusébio. 
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Na História Eclesiástica, Eusébio inicia a narrativa com Jesus Cristo, apontando 

para a sua existência desde antes do seu nascimento e vivência como homem. A 

abordagem do texto todo recai sobre o desenvolvimento do cristianismo nos quatro 

primeiros séculos. O começo da obra, o qual aborda a divindade e, portanto, a antiguidade, 

do “Salvador”, atua como embasamento para o que o autor analisa em seguida: a história 

da Igreja180. Já a Crônica de Eusébio enfatiza a história dos povos antigos 

concomitantemente à história hebraica, e apenas atinge o período eclesiástico muito 

adiante.  

A Crônica eusebiana possuía o objetivo de defender a fé cristã e revesti-la de 

autoridade diante das religiões antigas, sobretudo a greco-romana e foi pensada de 

maneira a apresentar uma narrativa mais sistemática e visual através do recurso da 

cronologia; é disso que resulta a titulação que o filólogo Galán Sanchez fornece à obra: a 

cronografia, mais especificamente, cronografia cristã comparada apologética181. Para o 

autor, a intenção de Eusébio, mais do que apresentar os acontecimentos do povo hebreu, 

era salientar a antiguidade desses junto a fatos e datas de outros povos importantes: 

Uma vez estabelecida a antiguidade do Povo de Deus, a tática de 
Eusébio será colocar a história de Israel no mesmo nível cronológico 
que a história dos demais povos, apontar a contemporaneidade dos fatos 
e patriarcas de Israel com os fatos e reis do resto das nações. Desse 
modo, posta em um plano de igualdade através das tábuas cronológicas 
justapostas, a história de Israel almejava não apenas entrar na história 
universal, mas também colocá-la em um lugar de relevância, 
começando ao mesmo tempo que a dos gregos, assírios e egípcios. Essa 
é uma das razões para que seja Abraão e não outro o eleito por Eusébio 
para iniciar, junto a Nino, Europs e os tebeos egípcios, os cânones 
cronológicos da segunda parte da sua obra. Com Abraão estava 
garantida a antiguidade, pois as histórias profanas mais antigas 
começavam sempre com o seu contemporâneo Nino182. 

 
180 Subjaz na História Eclesiástica outro tema de importância ímpar: o triunfo do cristianismo através da 
atuação político-religiosa do imperador Constantino. Como extensão disso, “Graças principalmente às 
reflexões político-teológicas de Eusébio de Cesaréia, começa a se instituir uma tradição que faz do 
imperador a mimesis da divindade, dentro de um processo de acentuada simbiose entre Império e Igreja, 
não sendo por acaso que, nas suas Orações Tricenais, Eusébio exalte o imperador como a terceira pessoa 
da Trindade, após o Pai e o Filho (MARVILLA, 2007). (SILVA, Gilvan Ventura da; SOARES, Carolline 
da Silva. Autoridade episcopal e conflito político na Antiguidade Tardia: a atuação de Cipriano de Cartago 
e de João Crisóstomo como reformadores da Igreja. Revista Brasileira de História das religiões. ANPUH, 
Ano V, n.13, 2012, 143-144, p. 157). 
181 GALÁN SANCHEZ, Pedro Juán. El género historiográfico de la Chronica. Las crónicas hispanas 
de época visigoda. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994, p.46. 
182 Ibidem, p.44. “Una vez establecida la antigüedad del Pueblo de Dios, la táctica de Eusebio será colocar 
la historia de Israel al mismo nível cronológico que la historia de los demás pueblos, señalar la 
contemporaneidad de los hechos y patriarcas de Israel con los hechos y reyes del resto de las naciones. De 
este modo, colocada en un plano de igualdad por medio de las tablas cronológicas yuxtapuestas, la historia 
de Israel logaba no sólo entrar en la historia universal, sino hacerlo además en un puesto de relevancia, 
arrancando al mismo tiempo que la de los griegos, los asirios y los egipcios. Esa es una de las razones de 
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A importância de Abraão na história do povo hebreu é notável, tanto que o 

consideraram o primeiro patriarca de Israel - após ele, seu filho Isaque e em seguida o seu 

neto Jacó -, com quem se deram os primórdios da formação do “povo escolhido” - 

adjetivação recebida pelo relato bíblico. Para os cristãos, além disso, Abraão é tido como 

pai da fé, com base na carta neotestamentária de Tiago, 2, 21. A relevância desse 

personagem, junto ao relato da contemporaneidade dele em relação a Nino - apresentado 

em narrativas de outros povos -, forneceriam as bases para a consideração por parte dos 

pensadores não-cristãos em relação à pretensa longa história do cristianismo.  

Nino era uma figura importante nesse período em que se buscava a criação de 

relatos, principalmente políticos, que demonstrassem a antiguidade do cristianismo 

através da exposição da história hebraica, em paralelo com a de outros povos antigos. O 

rei assírio era uma referência, pois a seu respeito havia menções em mais de um 

testemunho, além de ser a referência histórica mais antiga de que se tinha conhecimento. 

Bazyli Degórski esclarece-nos sobre o personagem: 
[Nino] foi rei assírio e marido da mítica Semíramis. Ele tornou-se um 
personagem literário a partir do período helenístico. A ele foi atribuída 
a fundação da cidade de Nínive, que recebeu o seu nome. Algumas 
lendas o apresentam como o filho do Deus Baal que conquistou toda a 
Ásia ocidental em 17 anos, a Ásia ocidental com a ajuda de Ariaeus, rei 
da Arábia, fundando o primeiro império assírio. Durante o cerco de 
Báctria, Nino conheceu Semíramis, então esposa de um de seus oficiais, 
que o fez se apaixonar e se tornar sua esposa. Ela deu à luz a filha Ninia. 
Após a morte de Nino, Semíramis foi acusada de ser a causa, mas ela, 
para se defender, mandou erguer um magnífico mausoléu para ele, perto 
da Babilônia. De acordo com Castor, o reinado de Nino durou 52 anos, 
desde 2189 a.C. (de acordo com o historiador grego Ctesias).183 

A menção de personagens importantes é uma característica do gênero da crônica. 

Um dos livros históricos judeus narra os acontecimentos do povo de Deus a partir de 

Adão. Eusébio teve acesso a estudos e traduções origenianas dos textos do Antigo 

Testamento, os quais foram armazenados na Biblioteca de Cesareia, entre os quais 

 
que sea Abraham y no otro el elegido por Eusebio para iniciar, junto con Nino, Europs y los Tebeos 
egipcios, los cánones cronológicos de la segunda parte de su obra. Con Abraham quedaba garantizada la 
antigüedad, pues las historias profanas más antiguas comenzaban siempre com su contemporáneo Nino”.   
183 DEGÓRSKI, Bazyli. La prefazione di San Girolamo alla continuazione della Cronaca di Eusebio di 
Cesarea. Vox Patrum, 34, 2014, p. 121, nota 40. “[Nino] fu re assiro e marito della mitica Semiramide. 
Divenne um personaggio letterario a cominciare dal periodo ellenistico. Gli venne attribuita la fondazione 
della città di Ninive che da lui prese il nome. Alcune leggende lo presentano figlio del Dio Baal che 
conquistò in 17 anni tutta l’Asia occidentale con l’aiuto di Ariaeo, re dell’Arabia, fondando il primo impero 
assiro. Durante l’assedio di Bactria, Nino conobbe Semiramide, all’epoca moglie di un suo ufficiale, che lo 
fece innamorare e divenne sua moglie. Ella gli partorì la figlia Ninia. Dopo la morte di Nino, Semiramide 
fu accusata di esserne stata la causa, ma ella, per difendersi, fece erigere per lui un magnifico mausoleo-
tempio, vicino a Babilonia. Secondo Castore, il regno di Nino duro 52 anni, dal 2189 a.C. (secondo lo 
storico greco Ctesias)”. 
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estavam as crônicas hebraicas184. Jerônimo também tomará conhecimento dos textos 

sagrados a tal ponto de traduzi-los à língua latina, embora comece a tarefa pouco tempo 

depois de concluir a Crônica. Não obstante, o nosso enfoque nesses parágrafos é abordar 

a tarefa empreendida por Eusébio, a qual embasará a atividade do autor de Estridão 

posteriormente.  

A nosso ver, a iniciativa de produção de uma história recontada em formato de 

crônica no contexto judeu é retomada pelo bispo de Cesareia, possivelmente como um 

argumento de afirmação para o cristianismo construído pelo autor, tanto pelo conteúdo - 

já que Eusébio conecta a história hebraica com a história cristã -, quanto pelo gênero 

narrativo. Há ainda o fator da similaridade de conteúdo entre ambas as narrativas – 

veterotestamentária e eusebiana, que é o da abordagem de fatos políticos e religiosos e os 

principais personagens vinculados a esses eventos.  

As crônicas do Antigo Testamento citam primeiramente Adão e constroem a sua 

descendência até o rei Davi, indivíduo que é largamente abordado na obra, como também 

o seu filho e sucessor no trono, o rei Salomão. Em seguida, o cronista aborda todos os 

outros reis de Israel e de Judá185, passando pelos cativeiros da Assíria e da Babilônia, 

entendidos como castigo de Deus ao seu povo, até a libertação dos judeus do domínio 

babilônico através do decreto do rei Ciro da Pérsia. A cronologia da obra é baseada sobre 

a sucessão dos governos; em paralelo, a atuação dos homens importantes da história de 

Israel e dos reis do povo de Deus fornecem o tom moral e religioso. Dessa forma, nos 

parece que Eusébio segue uma linha semelhante, quando menciona os grandes líderes do 

povo hebreu e os acontecimentos religiosos a eles conectados.  

A Crônica de Eusébio é dividida em duas partes: a Cronografia, que é constituída 

do relato de povos antigos (assírios, babilônicos, macedônios, gregos, entre outros, 

finalizando com os romanos), e os Cânones Cronológicos, os quais apresentam as 

narrativas rápidas dos povos antigos de maneira paralela, em colunas. É a segunda parte 

da Crônica eusebiana que será traduzida por Jerônimo. Parece-nos que os Cânones são a 

parte principal do trabalho, já que é o que mais se destaca entre os estudiosos; é também 

 
184 Provavelmente as crônicas hebraicas eram originalmente um só livro, o qual foi dividido em dois pelos 
tradutores da Septuaginta. Originalmente, foi redigido na segunda metade do século V a.C., no período pós-
exílio.  
185 Com o fim do reinado de Salomão no início do século X a.C., devido a disputas sucessórias pelo trono, 
o território foi divido em dois: Israel no norte e Judá no sul. Assim, cada uma das partes passou a ter o seu 
próprio rei. Contudo, mesmo após esse período, alguns autores veterotestamentários fazem referência ao 
“povo de Israel” para indicar o “povo de Deus”, aquele advindo do seu antepassado Jacó, que teve o seu 
nome mudado para “Israel” (Gênesis 35, 10).  
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a parte mais relevante no que diz respeito ao caráter comparativo, ao começar pela sua 

visualização: breves narrativas de povos antigos, uma ao lado da outra. O efeito visual é 

imediato e as prováveis intenções do autor em demonstrar a antiguidade do povo cristão 

é uma ideia subjacente. Carmen Codoñer afirma que a Cronografia (primeira parte) é a 

exposição e discussão “científica” (aspas da autora) dos acontecimentos, e os Cânones 

(segunda parte) respondem sobretudo a uma finalidade prática de consulta186. Sem dúvida, 

os Cânones constituem uma fonte acessível e bastante visual de informações, todavia 

acreditamos que a sua função excede a praticidade. 

Os Cânones eusebianos possuem como marco inicial a vida de Abraão, diferente da 

primeira parte da obra, iniciada com Adão. Em esquema comparativo, o autor elabora 

uma narrativa breve da história do povo hebreu concomitante aos principais eventos 

políticos da história de outros povos. O último povo a ser abordado, como na primeira 

parcela da Crônica, é o romano. Nesse contexto é que o autor insere a história do 

cristianismo, descrevendo os principais acontecimentos políticos e religiosos baseados no 

ano depois de Cristo e no ano dos imperadores romanos. A escrita alcança a data de 325 

d.C., contexto do governo de Constantino, a qual será retomada e continuada na Crônica 

jeronimiana.  

A obra de Eusébio de Cesareia é inovadora, contudo, encontra respaldo em 

trabalhos anteriores, como na Crônica de Júlio Africano e nos autores Teófilo de 

Antioquia, Hipólito e Hegesipo, os quais buscaram estabelecer paralelos entre os fatos 

profanos (povos antigos) e os sagrados (judaico-cristãos). A iniciativa desses intelectuais, 

porém, não englobava a ideia de uma história total do cristianismo187. O cristão Sexto 

Júlio Africano escreveu no século III uma crônica em cinco livros, na língua grega, desde 

a criação do homem (o que corresponde, segundo o autor, a 5500 a.C.), até o período de 

Heliogábalo (221 d.C.), imperador da dinastia romana dos severos. O autor é mencionado 

por Eusébio na sua História Eclesiástica188, sendo uma fonte para a escrita da Crônica 

eusebiana.  

Eusébio encontra também respaldo no autor neoplatônico Porfírio. Este foi um 

auxílio documental para a Crônica: na obra Contra os cristãos, o pensador apresenta 

muitos detalhes cronológicos que foram utilizados pelo cronista cristão quando elaborou 

 
186 SULPÍCIO SEVERO. Vida de Martin (Vita Martinii). In: Obras Completas de Sulpício Severo. 
Estúdio preliminar, trad. y notas de Carmen Codoñer Merino. Madrid: Tecnos, 1987, p.39-40, nota74. 
187 EUSÉBIO DE CESAREIA. História Eclesiástica. Introdução. São Paulo: Paulus, p.30, nota 2. 
188 História Eclesiástica, 1, 6, 2. 
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listas dos reis macedônios e dos ptolomeus. Ainda antes disso, povos orientais 

conquistados por Alexandre, o Grande, já haviam construído relatos em formato de 

quadros sincrônicos que traziam acontecimentos e datas da sua história para demonstrar 

a antiguidade das suas tradições políticas e religiosas189.  

De maneira geral, a historiografia considera Eusébio de Cesareia o primeiro autor 

a escrever uma crônica cristã. Porém, conforme nos indica Sánchez Salor, há autores que 

duvidam e/ou não concordam com esta afirmação190. É o caso, por exemplo, de B. 

Croke191, que discute a respeito da originalidade eusebiana quanto à escrita da Crônica, e 

A. Schoene192, o qual designa Júlio Africano como o pioneiro desse estilo historiográfico 

- escreveu a sua Crônica em 221 d.C. Fato é que autores praticamente contemporâneos a 

Eusébio o consideravam iniciador do gênero: Jerônimo declara que a obra de Júlio 

Africano era quinque de temporibus volumina (cinco volumes sobre os 

tempos/cronologia)193, enquanto a Crônica de Eusébio era Chronicorum canonum 

omnimoda historia (Cânones cronológicos sobre a história universal)194. Segundo 

Sánchez Salor195, para Jerônimo a obra de Africano se limita à cronologia e aos tempos, 

e em Eusébio, os tempos são comparados entre si, há sincronismos que não existem na 

Crônica juliana. Além de Jerônimo, Agostinho, que conhecia e utilizou ambos os escritos, 

reconhece que Eusébio foi o primeiro cultivador do gênero: Nostri autem qui Chronica 

scripserunt prius Eusebius, post Hieronymus... (Nossos escritores de Crônica, primeiro 

Eusébio, depois Jerônimo...)196. 

Passemos agora à apresentação da Crônica de Jerônimo. A Crônica de Eusébio, que 

foi escrita em grego, está perdida, mas existe uma tradução integral ao armênio. Jerônimo 

fez a tradução da segunda parte (os Cânones), do grego para o latim. O período abordado 

 
189 GALÁN SANCHEZ, Pedro Juán. El género historiográfico de la Chronica. Las crónicas hispanas 
de época visigoda. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994, p.44-45, notas 4 e 9. É oportuno abrirmos 
um parêntese e destacar as interações entre cristãos e não cristãos na sociedade tardo-antiga. Temos a falsa 
ideia de que as pessoas não dialogavam entre si e que diferentes crenças entre os grupos eram responsáveis 
apenas por dividi-los sem qualquer confluência de pensamento. Contudo, o simples exemplo da utilização 
de um autor que escreveu contra os cristãos por um escritor defensor da igreja revela-nos que as relações 
eram mais complexas do que supomos. 
190 SANCHEZ SALOR, Eustaquio. Historiografía latino-cristiana: princípios, contenido, forma. Roma: 
L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 2006, p. 35. 
191 CROKE, B. The originality of Eusebius’chronicle. American Journal of Philology. 103, 2, p. 195-200. 
192 SCHOENE, A. Die Weltchronik des Eusebius in ihrer Bearbeitung durch Hieroniymus. Berlin, 
1900, p. 275. 
193 De Uiris Ilustribus, 63. 
194 De Uiris Ilustribus, 81. 
195 SANCHEZ SALOR, Eustaquio. Historiografía latino-cristiana: princípios, contenido, forma. Roma: 
L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 2006, p. 35. 
196 AUGUSTINUS. De civitate Dei, 18, 8. https://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0354-
0430,_Augustinus,_De_Civitate_Dei,_MLT.pdf Acesso em 25/06/21. 
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pelos Cânones se estende do tempo de Abraão (2016 a.C.) ao ano 303 d.C. Jerônimo 

continua a narrativa até a data de 379-381. Quando o autor cristão escreveu a Crônica, 

encontrava-se em Constantinopla, por volta de 380-381. Essa é a data de composição 

comumente aceita entre os estudiosos, embora A. Grisart considere que ela foi composta 

entre os anos 368 e 371197. 

Afirmamos que a Crônica eusebiana fundamentou a elaboração de crônicas 

posteriores. Contudo, foi a versão latina de Jerônimo que popularizou a Crônica de 

Eusébio na parte ocidental do mundo romano198. Jerônimo nomeia a sua refundição como 

Temporum liber ou Breviarium (...), terminologia com a qual traduz os Chronikoi canones 

de Eusébio. Em Sobre os homens ilustres, o autor se refere à obra como Chronicon 

Omnimodae Historiae199. Nos dois títulos, Jerônimo insiste na importância da cronologia 

e da universalidade, “Jerônimo marcha, pois, pelo caminho iniciado por Eusébio, da 

cronografia universal”200. Entretanto, 

[...] a obra de Jerônimo não é uma mera tradução da de Eusébio. Trata-
se antes de uma refundição e uma continuação da anterior. O próprio 
autor assinala no prefácio da sua obra que é necessário distingui-la em 
três partes: de Abraão até a conquista de Tróia é uma tradução fiel de 
Eusébio; da tomada de Tróia até o ano 20 do império de Constantino 
(325) é uma refundição; do ano 20 de Constantino até o seu tempo, ou 
seja, até a morte do imperador Valente e primeiro ano de Teodósio 
(379), é uma continuação, obra exclusivamente de Jerônimo. De forma 
que a segunda parte e, sobretudo, a terceira, possuem ingredientes 
claramente originais de Jerônimo, que são os que influenciam 
decisivamente na história posterior do gênero201.  

Galán Sanchez acrescenta: “Jerônimo, aqui, já não é um mero tradutor de Eusébio. 

A Crônica, em suas mãos, começa a ir por novos caminhos”202. Essa afirmação é 

 
197 GRISART, A. La Chronique de Saint Jérôme. Le lieu et la date de sa composition. Helikon, 2, 1962, 
p.248-258.  
198 GALÁN SÁNCHEZ, P.J. El género historiográfico de la Chronica. Las crónicas hispanas de época 
visigoda. Cáceres: 1994, p. 49. 
199 De Uiris Ilustribus, 125. 
200 SANCHEZ SALOR, Eustaquio. Historiografía latino-cristiana: princípios, contenido, forma. Roma: 
L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 2006, p. 36. 
201 Ibidem. “[...] la obra de Jerónimo no es una mera traducción de la de Eusebio. Se trata más bien de una 
refundición y una continuación de la anterior. El propio autor señala en el prefacio de su obra que hay que 
distinguir en ella tres partes: desde Abrahán hasta la conquista de Troya es una traducción fiel de Eusebio; 
desde la toma de Troya hasta el año 20 del imperio de Constantino (325) es una refundición; desde el 20 de 
Constantino hasta su tiempo, es decir, hasta la muerte del emperador Valente y primer año de Teodosio 
(379), es una continuación, obra exclusivamente de Jerónimo. De manera que la segunda parte y, sobre 
todo, la terceira tienen ingredientes claramente originales de Jerónimo, que son los que van a influir 
decisivamente en la historia posterior del género”. 
202 GALÁN SANCHEZ, Pedro Juán. El género historiográfico de la Chronica. Las crónicas hispanas 
de época visigoda. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994, p.52-53. “Jerónimo, aquí, ya no es un 
mero trasunto de Eusebio. La Crónica, en sus manos, comienza a ir por nuevos derroteros”. 
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concernente ao fato de o autor tardo-antigo ter continuado a obra eusebiana, contudo 

fornecendo a ela peculiaridades, como a ênfase dada à história romana. 

Para Osvalda Andrei, a Crônica de Jerônimo se estabelece em uma relação de 

“continuidade-inovação” e “fidelidade-infidelidade” quanto à Crônica de Eusébio. A obra 

de Jerônimo parte da narrativa eusebiana, mas a transforma dando-lhe uma nova feição, 

além de propiciar ao próprio trabalho de Eusébio um caráter diferente do que o original 

propunha: 

Jerônimo, porém, não é apenas um tradutor (ou, ao menos, não o é no 
sentido da fidelidade à letra e estrutura geral do texto inicial). O original 
é atingido em vários níveis, ao começar pela omissão da ‘Cronografia’ 
(motivo pelo qual essa tende a ser pouco ou nada conhecida como lugar 
de especificidade eusebiana, o que significa no plano identitário puro e 
simples o Eusébio cronógrafo e a Crônica de Jerônimo203. 

Outro aspecto interessante para ser abordado é a visão de história que Jerônimo 

possuía. Arnaldo Momigliano aponta que o intelectual cristão, tendo como base a obra 

eusebiana, faz a distinção entre história mítica e história factual, quando diferencia duas 

eras: antes e depois de Abraão. Segundo a colocação dos fatos na Crônica, Abraão foi o 

personagem do povo de Deus mais antigo que comprovadamente existiu, e viveu 

contemporaneamente a uma importante figura de outro povo, Nino: 

[...] a bipartição de Eusébio é baseada no princípio da historiografia 
clássica de separar a idade do mito e a idade da história. Eusébio e 
Jerônimo reconhecem a importância do fato que para a idade anterior a 
Abraão “nulla penitus nec graeca nec barbara et ut loquar in commune 
gentilis invenitur historia. Quam ob rem praesens opusculum ad 
Abraham et Nino usque ad mostram aetatem inferiora tempora 
persequitur” (Eusebi Chron. Can 1. ed. Schoene, II, p.8). Nota-se que 
Eusébio e, portanto, Jerônimo, subordinam a própria construção 
cronológica à existência ou não dos historiadores pagãos que podem 
servir de testemunho. Sob a autoridade de S. Jerônimo, essa 
transformação cristã da distinção pagã em idade mítica e histórica se 
difunde.204 

 
203ANDREI, Osvalda. Dai Chronici Canones di Eusebio al Chronicon di Girolamo: translatio come 
costruzione di un nuovo modelo cronografico. Vetera Christianorum, 47, 2010, p.12. “Girolamo, però, 
non è solo un traduttore (o, per lo meno, non lo è nel senso della fedeltà a lettera e struttura complessiva 
del texto di partenza. L’originale resulta colpito a più livelli, a partire dall’omissione della ‘Chronographia’ 
(motivo per cui essa tende ad essere poco o punto conosciuta come luogo di specificità eusebiana, con 
quanto ciò significa sul piano dell’identificazione pura e semplice tra l”Eusebio cronografo e il Chronicon 
di Girolamo”. ; 
204 MOMIGLIANO, Arnaldo. L’età del trapasso fra storiografia antica e storiografia medievale (320-550 
D.C.). In: La storiografia altomedievale. Settimane di studio del centro italiano di studi sull’Alto 
Medioevo, Vol. XVII. Spoleto:  1970, p. 91-92. “[...] la bipartizione di Eusebio è fondata sul principio della 
storiografia clássica di tenere separate l’età del mito e l’età della storia. Eusebio e Gerolamo riconosco 
l’importanza del fato che per l’età anteriore ad Abramo “nulla penitus nec graeca nec barbara et ut loquar 
in commune gentilis invenitur historia. Quam ob rem praesens opusculum ad Abraham et Nino usque ad 
mostram aetatem inferiora tempora persequitur” (Eusebi Chron. Can 1. ed. Schoene, II, p.8). Si noti che 
Eusebio e quindi Gerolamo subordinano la propria costruzione cronologica alla esistenza o meno di storici 
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Quando Eusébio redige a Crônica e Jerônimo a retoma e expande, ambos os autores 

se pautam na tradição clássica em relação à escrita da história. Momigliano atesta a 

característica entre os escritores romanos da época imperial em buscar o relato de fatos 

verdadeiros: 

Em Cícero e nos seus contemporâneos, permanecia forte a tradição de 
que história é a narração dos fatos verídicos, de eventos políticos, não 
apenas verossímeis, mas efetivamente reais e sobre cuja veracidade é 
possível algum controle. O quadro se mantém inalterado na época 
imperial. A importância da veracidade na pesquisa histórica continua 
sendo um ponto fundamental”205.  

A marcação das Olimpíadas na Crônica jeronimiana - assim como na de Eusébio - 

parece ser um indicativo da vontade em expor fatos verdadeiros, ou seja, que aconteceram 

realmente.  Na tradição clássica baseada no latino Varrão, a distinção entre mito e história 

se dava em três fases, conforme menciona Momigliano: “a anterior ao primeiro cataclisma 

sobre o qual tudo é desconhecido, a anterior à primeira olimpíada que é mítica, e, por fim, 

a terceira idade, da primeira olimpíada em diante, que é histórica”206. Ainda que em 

Jerônimo a divisão não fosse em três idades, mas em duas, a marcação das Olimpíadas 

permaneceu, indicando uma vinculação com a tradição anterior e a importância dada aos 

eventos considerados pagãos.  

Quanto à questão temática, Jerônimo manteve o perfil das notícias históricas 

estabelecidas por Eusébio: políticas (guerras, batalhas etc.), eclesiásticas (sínodos, 

heresias, perseguições etc.), fenômenos naturais (terremotos, eclipses, pestes etc.) e 

história cultural207. Notamos, dessa maneira, que Jerônimo continuou a tradição de 

narrativa política greco-romana ao perpetuar a descrição de eventos dos povos antigos 

feita por Eusébio, além da inclusão dos fatos da história da Igreja, também levantados 

previamente por Eusébio. 

Portanto, é evidente a retomada da Crônica eusebiana por parte de Jerônimo. 

Poderíamos muito bem trabalhar com o elemento da tradução de Eusébio por Jerônimo, 

o que já se constituiria na abordagem de uma obra própria deste autor, pois a tradução de 

 
pagane che possono servire da testimonio. Sull’autorità di s. Gerolamo questa trasformazione cristiana della 
distinzione pagana tra età mitica ed età storica si diffonde”. 
205 Ibidem, p. 90. “In Cicerone e nei suoi contemporanei permaneva vigorosa la tradizione che storia è 
narrazione di fatti veri, di vicende politiche, non solo verosimili, ma efetivamente accadute e sulla cui 
veridicità sai possibile qualche controlo. [...] Il quadro si conserva immutato in età imperiale. La importanza 
della veridicità nella ricerca storica rimane un punto fondamentale [...]”.   
206 Ibidem, p. 91. “quella antecedente al primo cataclisma su cui tutto è ignoto, quella antecedente alla prima 
olimpiade che è mítica e infine la terza età dalla prima olimpiade in poi, che è storica”. 
207 GALÁN SANCHEZ, Pedro Juán. El género historiográfico de la Chronica. Las crónicas hispanas 
de época visigoda. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994, p.54. 
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um texto é outro texto, por mais que se busque a fidelidade e rigorosidade das palavras e 

dos sentidos. Porém, as diferenças linguísticas – no caso entre o grego e o latim – tornam 

impossíveis a transposição totalmente fidedigna de um texto ao outro. Isso ocorre porque 

as línguas carregam consigo não somente a gramática, como também uma filosofia, uma 

forma própria de pensar e enxergar o mundo e, pois, de expressá-lo. O próprio Jerônimo 

confessa no prefácio as dificuldades de se realizar uma tradução. O historiador alemão 

Stefan Rebenich retoma a fala do erudito cristão a respeito das dificuldades da tradução 

e defende que a Crônica de Jerônimo fazia parte de um programa ambicioso. O autor 

cristão, ao fazer a tradução, se lançou em um ramo fresco da atividade literária208.  

A ideia do Jerônimo tradutor é um assunto que merece uma investigação mais 

aprofundada209. Mencionamos esse traço do autor para demonstrar que a tarefa de 

tradução é em si um trabalho de originalidade. Contudo, Jerônimo vai além da tradução, 

inserindo elementos e continuando a escrita da obra do bispo de Cesareia. É nesses 

quesitos que nos detemos com maior afinco. A ênfase romana dada pelo cronista na obra 

é evidente, tanto pelo conteúdo no qual se detém quanto pelas fontes que fazem parte do 

arrolamento documental que embasam o texto. É o que defende Mark Vessey, conforme 

percebemos no trecho a seguir: 

Jerônimo professou ser um historiador romano. Eusébio havia escrito 
em grego para os gregos, esculpindo a história romana como tal. 
Jerônimo faria bem o déficit para os leitores latinos. Mas o que 
significava escrever a história "romana", em qualquer uma das línguas, 
em qualquer época do passado recente? A resposta de Jerônimo a essa 
pergunta dependeria necessariamente das histórias que ele mesmo 
estava acostumado a ler ou (se houver alguma diferença) daquelas que 
ele teve que oferecer ao expandir-se sobre Eusébio. Quanto às suas 
fontes para a Crônica, ele é desarmantemente claro: para o período já 
coberto pelo seu exemplar grego, ele havia transcrito cuidadosamente 
seus novos materiais "de Suetônio e outros distintos historiadores", de 
Tranquilo et ceteris inlustribus historicis (de Tranquilo e outros 
escritores ilustres). Poderíamos inferir, com licença, de sua declaração 
que Jerônimo havia elaborado as notícias de Eusébio para a época 
imperial anterior com dados dos Césares de Suetônio, e que suas outras 
autoridades provavelmente teriam incluído uma sequência de biógrafos 
“suetonianos" de períodos posteriores, escritores com acesso aos 
tribunais e aos altos círculos senatoriais - homens que tiveram a sorte 

 
208 REBENICH, Stefan. Jerome. The early church fathers. London/New York: Routledge, 2002, p. 75. 
209 Para saber a respeito do Jerônimo tradutor, ver Gamberale, Leopoldo. Pratica filologica e principi de 
metodo in Gerolamo.  Rivista di filologia e di istruzione classica. Torino: Loescher Editore, 2007; 
Gamberale, Leopoldo. San Gerolamo. Intellettuale e filologo. Storia e Letteratura. Raccolta di studi e testi, 
282. Roma, 2013. 
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ou o bom senso [...] de residir em Roma, onde documentos e 
informantes confiáveis estavam mais redondamente disponíveis.210 

 
No excerto abaixo, o estudioso Jeanjean explica o papel inovador de Jerônimo, 

definindo a sua atuação quanto à Crônica eusebiana de forma tripla: tradução, 

interpolação e continuação. A tradição e a inovação, portanto, caracterizam o texto. Para 

o autor francês, ao expandir a obra de Eusébio, Jerônimo inicia um novo estilo literário. 

Nesse ínterim, a ideia de universalidade continua a fundamentar a Crônica - e 

acrescentamos - voltada à esfera romana.  

A revelação de alguns testemunhos antigos e medievais sobre a Crônica 
de Eusébio e Jerônimo nos deu uma ideia de sua difusão e uso no 
Ocidente ao longo de quase oito séculos. Para exegetas e historiadores, 
tem sido uma ferramenta preciosa na análise e exploração dos dados 
cronológicos da Bíblia e tem aberto o caminho para uma concepção 
universal da história. Tornou-se também, em sua versão latina, o 
modelo para todas as crônicas que lhe sucederam. Ao optar pela 
tradução da Crônica de Eusébio, mas também para completá-la e 
estendê-la, Jerônimo criou um novo gênero literário baseado não apenas 
em um assunto e uma forma, mas também em um status particular do 
escritor em relação a esse assunto. Tanto na matéria quanto na forma, o 
gênero crônico é baseado na apresentação cronológica dos eventos ano 
a ano, independentemente da amplitude da narrativa, que pode variar 
desde os desenvolvimentos mais breves até os mais extensos que dão à 
narrativa uma verdadeira intensidade dramática. É semelhante ao 
gênero historiográfico dos anais, mas difere dele pela maior amplitude 
da duração que considera. Desde Júlio Africano e suas Crônicas, que já 
englobavam toda a duração do mundo, e especialmente desde a Crônica 
de Eusébio, que estendeu essa totalidade de tempo por todo o espaço 
conhecido, o próprio gênero de crônicas tornou-se inseparável da ideia 
de cronologia universal. Agora, essa ideia inevitavelmente leva à ideia 
de uma história ininterrupta destinada a ser continuamente estendida de 
geração em geração, e é justamente nesse ponto que a contribuição de 
Jerônimo para o gênero crônico complementa a de Eusébio. Se este 
último pode ser considerado o verdadeiro promotor do gênero 
inventado por Júlio Africano, é responsabilidade do seu tradutor ter 
dado uma nova dimensão a este gênero, inaugurando explicitamente o 

 
210 VESSEY, Mark. Reinventing history: Jerome’s Chronicle and the writing of the post-Roman West. Yale 
classics studies. 2010, 34, p.280. “Jerome professed to be a Roman historian. Eusebius had written in Greek 
for Greeks, skimping on Roman history as such. Jerome would make good the déficit for Latin readers. But 
what did it mean to write “Roman” history, in either language, then or at any time in the recente past? 
Jerome’s answer to that question would necessarily depend on the histories he himself was used to Reading 
or (if there eas any difference) on those he had to hand when expanding upon Eusebius. As to his sources 
for the Chronicle, he is disarmingly clear: for the period already covered by his Greek exemplar, he had 
transcribed his new materials carefully “from Suetonius and other distinguished historians,” de Tranquilo 
et ceteris inlustribus historicis. We could excusably infer from his statement that Jerome had eked out 
Eusebius’s notices for the earlier imperial era with data from Suetonius’s Caesares, and that his other 
authorities were likely to have included a string of “Suetonian” biographers from later periods, writers with 
access to court and high senatorial circles – men who had had the good fortune or sense [...] to reside at 
Rome, where reliable documents and informants were most redily available”.  
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processo de continuação. De fato, em seu prefácio à Crônica, Jerônimo 
se dá o triplo status de tradutor, interpolador e continuador.211 

Carmen Codoñer aborda a visão de história em Jerônimo, além de reiterar o que 

afirmamos sobre a originalidade do autor ao redigir a Crônica: 

A tradução dos Cânones realizada por Jerônimo, não devemos 
considerá-la tradução no sentido estrito, uma vez que em algumas 
ocasiões ele parece completar dados e, além disso, a partir de 326 até 
381 é obra sua. Há que se destacar um aspecto muito interessante dessa 
versão: a progressiva importância que o passado bastante imediato 
adquire, fato perceptível na maior dimensão que assumem as notícias. 
O passado, tendência iniciada já com Eusébio, recebe valor por sua 
significação em relação ao presente, não por sua transcendência sobre 
o futuro; em outros termos, a significação do cristianismo no momento 
presente é o resultado de um passado histórico, o que leva à valorização 
do passado por seu fundamento no presente, e a consequente integração 
do presente no processo histórico212. 

A afirmação da autora nos parece muito coerente, pois quando observamos a 

narrativa jerononimiana exposta na Crônica, percebemos a importância do tempo 

presente na obra. A descrição do passado cristão se faz relevante, uma vez que o autor 

busca nesse passado embasamento para a cosmovisão que possui. Tal tarefa havia sido 

 
211 JEANJEAN, Benoît. Saint Jérôme, patron des chroniqueurs em langue latine. Chroniques et 
chronographies dans l’Antiquité Tardive (IV-VI siècles). Actes de la 1. Table ronde du Gestiat. Brest: 
2002, p.177. “Le revelé de quelques témoignages antiques et médiévaux sur la Chronique d'Eusèbe et 
Jérôme nous a donné une idée de sa diffusion et de son utilisation en Occident sur près de huit siècles. Pour 
les exégètes et les historiens elle a constitué un outil précieux dans l'analyse et l'exploitation des données 
chronologiques de la Bible et a ouvert la voie à une conception universelle de l'histoire. Elle est aussi 
devenue, dans sa version latine, le modèle de toutes les chroniques qui lui ont succédé. En choisissant de 
traduire la Chronique d'Eusèbe, mais aussi de la compléter et de la prolonger, Jérôme a créé un nouveau 
genre littéraire fondé non seulement sur une matière et une forme, mais aussi sur un statut particulier de 
l'écrivain par rapport à cette matière. Pour la matière et pour la forme, le genre des chroniques repose sur 
la présentation chronologique des événements année par année, quelle que soit l'ampleus de la narration 
qui peut aller de la plus grande brièveté jusqu'à des développements plus vastes, propres à donner au récit 
une véritable intensité dramatique. Il s'apparente en cela au genre historiographique des annales, mais s'en 
distingue par la plus grande amplitude de la durée qu'il considère. Depuis Jules Africain et ses Chroniques 
qui englobaient déjà toute la durée du monde, et depuis surtout la Chronique d"Eusèbe qui étendait cette 
totalité du temps sur la totalité de l'espace connu, le genre même des chroniques est devenu indissociable 
de l'idée de chronologie universelle. Or, cette idée induit inévitablement celle d'une histoire ininterrompue 
et destinée à être continuellement prolongée de génération en génération, et c'est précisément sur ce point 
que la contribution de Jérôme au genre des chroniques complète celle d'Eusèbe. Si ce dernier peut être tenu 
pour le véritable promoteur du genre inventé par Jules Africain, il revient à son traducteur d'avoir donné à 
ce genre une nouvelle dimension en inaugurant explicitement le processus de continuation. De fait, dans sa 
préface à la Chronique Jérôme se donne le triple statut de traducteur, d'interpolateur et de continuateur”.  
212 SULPÍCIO SEVERO. Vida de Martin (Vita Martinii). In: Obras Completas de Sulpício Severo. 
Estúdio preliminar, trad. y notas de Carmen Codoñer Merino. Madrid: Tecnos, 1987, p. 40.  “La traducción 
de los Cánones hecha por Jerónimo, no hay que considerarla traducción en sentido estricto, puesto que en 
ocasiones parece completar datos y además a partir del 326 hasta el 381 es obra suya. Hay que destacar un 
aspecto muy interesante de esta versión: la progresiva importancia que adquiere el pasado más bien 
inmediato, hecho perceptible en la mayor dimensión que adquieren las noticias. El pasado, tendencia ya 
iniciada en Eusebio, adquiere valor por su significación con respecto al presente, no por su trascendencia 
respecto al futuro; en otros términos, la significación del cristianismo en el momento presente es el resultado 
de un pasado histórico, lo cual lleva a la valoración del pasado por lo que tiene de fundamento del presente, 
y a la consiguiente integración del presente en el proceso histórico”. 
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iniciada por Eusébio, entretanto o contexto político-religioso desde o cronista grego até 

Jerônimo sofrera alterações, além do próprio local do qual cada um falava ser distinto, e 

o público para quem as obras se dirigiam não ser necessariamente o mesmo apenas por 

serem escritos cristãos. Destacaremos em seguida duas especificidades da Crônica de 

Jerônimo: a ênfase na história romana e a defesa da fé nicena.  

 

2.5 A história romana na Crônica de Jerônimo 

No prefácio dos Cânones feito por Jerônimo à tradução de Eusébio, o autor 

apresenta informações importantes no que concerne à história romana. Além da descrição 

jeronimiana quanto à história de Roma, nos voltaremos aos detalhes quanto ao papel do 

tradutor e às fontes usadas: 
A verdade é que eu refutei parcialmente o ofício de tradutor e 
parcialmente o de escritor. Traduzi, com a maior fidelidade, a parte 
grega e, ao mesmo tempo, acrescentei algumas coisas que me pareciam 
concernentes à história romana, sobre as quais Eusébio, o autor deste 
livro, apenas mencionou, não por ignorância, já que era douto, mas 
porque acreditou ser de pouca importância para os seus, pois escrevia 
em grego. Portanto, mais uma vez, de Nino a Abraão, até a tomada de 
Tróia, a tradução é apenas do grego. De Tróia até o vigésimo ano de 
Constantino há muita informação, contida em um determinado período 
e misturada em outro, o que eu juntei com grande diligência a partir de 
Tranquilo e outros escritores importantes. Do ano citado de Constantino 
ao sexto consulado do imperador Valente e ao segundo de Valentiniano 
é inteiramente meu. Feliz em finalizar aqui, reservei o período restante, 
o de Graciano e de Teodósio, a um exame mais amplo, não que eu tema 
escrever sobre os viventes livremente e em verdade, porque o temor de 
Deus bane o temor dos homens, mas porque, enquanto a nossa terra 
estiver exposta à fúria dos bárbaros, tudo será confuso213. 

Podemos observar a partir do excerto acima que Jerônimo elaborou a Crônica tendo 

como fonte não apenas o próprio Eusébio, mas também “outros escritores importantes” 

sobre os quais não há maior detalhamento. Para escrever sobre a história de Roma, 

Jerônimo provavelmente utilizou, entre outras fontes, a Vida dos césares de Suetônio, o 

 
213 Praefatio in Librum II Chronicorum Eusebii: “Sciendum etenim est me et interpretis et scriptoris ex parte 
officio usum, quia et Graeca fidelissime expressi et nonnula, quae mihi intermissa uidebantur, adieci, in 
Romana máxime historia, quam Eusebius huius conditor libri non tam ignorasse ut eruditus, sed ut Graece 
scribens parum suis necessariam perstrinxisse mihi uidetur. Itaque a Nino et ab Abraham usque ad Troiae 
captiuitatempura Graeca translatio est. A Troia usque ad vicesimum Constantini annum nunc addita, nunc 
admixta sunt plurima, quae de Tranquillo et ceteris inlustribus historicis curiosissime excerpsi. A 
Constantini autem supra dicto anno usque ad consulatum Augustorum Valentis sexies et Valentiniani 
iterum totum meum est. Quo fine contentus reliquum temporis Gratiani et Theodosii latioris historiae stilo 
reservavi, non quo de uiuentibus timuerim libere et uere scribere: timor enim Dei hominum timorem 
expellit; sed quoniam dibacchantibus adhuc in terra mostra Barbaris incerta sunt omnia”.   
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Breviário de Eutrópio e a História Augusta214. O escritor “Tranquilo”, citado por 

Jerônimo como fonte para a elaboração da obra, é Caio Valério Suetônio, autor de De 

uita caesarum (Sobre a Vida de César) e De uiris ilustribus (Sobre os Homens Ilustres). 

Escritor da época imperial, viveu entre os anos 70 d.C. e 126/140d.C., foi um grande 

expoente do gênero biográfico, tanto que a obra De uiris ilustribus influenciou 

diretamente o próprio Jerônimo, que escreveu posteriormente um texto com o mesmo 

nome, transportando a ideia da descrição da vida de homens célebres para a esfera cristã.  

Salientamos a respeito do fragmento acima que Jerônimo se apresenta como 

parcialmente tradutor, parcialmente escritor, já que traduziu a escrita de Eusébio e 

acrescentou elementos sobre a narrativa do bispo. Tal ação se refere a um momento 

anterior à continuidade do relato eusebiano, ou seja, Jerônimo continuou a Crônica do 

bispo de Cesareia, porém, antes disso, adicionou explicações a eventos “apenas citados” 

por Eusébio, como ele afirma no prefácio. O esclarecimento é dado: Eusébio deixa de se 

aprofundar nos aspectos romanos não porque lhe faltasse capacidade para tanto, mas 

porque essa iniciativa escapava dos seus objetivos. Jerônimo, por sua vez, declara a 

importância que Roma ocupa aos seus olhos. Ele era um homem romano e os romanos 

“eram os seus”, era o seu público. 

Entre intervenções feitas por Jerônimo na Crônica, Osvalda Andrei frisa a mudança 

no espaço histórico de maneira a destacar o papel de Roma: 

Entre essas [intervenções] estão as mudanças em relação à cronologia 
original eusebiana e pontos determinados dela: mudanças devido ao 
fato de que Jerônimo, intervindo no spatium historicum (espaço 
histórico), não somente alterou as proporções e a forma ‘breve’ das 
notícias das páginas individuais [...], mas modificou a organização 
também (fazendo transitar informações de uma parte a outra da página 
para incluir outras, e ocupando  com os acréscimos ‘latino’-‘romanos’ 
as partes de uma página que no original grego reservou à história 
bíblica)215. 

Concordamos plenamente com Osvalda Andrei quando a autora afirma que a 

prosecutio (continuação) da Crônica de Eusébio por Jerônimo visava a outro objetivo, a 

 
214 Para saber mais sobre as fontes utilizadas por Jerônimo na redação da história romana, ver RATTI, 
Stéphane. La chronique de Jérôme: opus tumultuarium? Latomus. Revue d’études latines, 58, 3, 1999. 
215 ANDREI, Osvalda. Dai Chronici Canones di Eusebio al Chronicon di Girolamo: translatio come 
costruzione di un nuovo modelo cronografico. Vetera Christianorum, 47, 2010, p. 16.“Tra questi 
[interventi] figurano i cambiamenti all’originale cronologia eusebiana e a punti determinati di essa: 
cambiamenti dovuti al fatto che Girolamo, intervendo sullo spatium historicum, non solo ne alterava le 
proporzioni e la forma ‘breve’ dele notizie nelle singole pagine [...], ma ne modificava l’organizzazione 
d’insieme (facendo transitare notizie da una parte all’altra della pagina per ospitarne altre e ocupando con 
le aggiunte ‘latine’-‘romane’ quelle parti del monopagina che l’originale greco reservava di prassi alla storia 
bíblica”. 
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outro público, e estava inserido em outro contexto. Em suas palavras: “[...] a Crônica de 

Jerônimo representa um todo: uma escrita histórica baseada na ‘reescrita’ e ‘reelaboração’ 

de um texto ‘x’ para adequá-lo a outro contexto, outras intenções e outro público”216. 

Entendemos a reflexão da historiadora quando a aplicamos sobretudo à questão do 

contexto religioso-político de cada um dos cronistas: antes e após Niceia. Quando 

Eusébio termina de escrever a obra, o Concílio ainda não havia acontecido, por sua vez, 

ao momento da redação jeronimiana, a reunião acontecera e, consequentemente, os credos 

destoantes da decisão advinda dela eram muito malquistos pelos ditos ortodoxos. Tanto 

é assim que a dimensão assumida no relato de Jerônimo a respeito do imperador 

Constantino é substancial ao enfatizar o batismo do governante ao fim de sua vida por 

mãos arianas. Tal fato não poderia mesmo ser narrado por Eusébio, uma vez que o seu 

recorte cronológico chega até o ano 325, e o batismo de Constantino se deu em 337. Ainda 

assim, a vertente ariana assume em Jerônimo um caráter fortemente pejorativo, posto 

como herético e destrutivo. O arianismo não está jamais no mesmo nível que o niceísmo 

para o autor de Estridão, ele representa uma decadência, uma falha doutrinária, conforme 

notamos na frase do erudito “in arrianum dogma declinat” (“caiu no dogma ariano”). A 

explicação de Andrei abaixo esclarece detalhes sobre a sugestão que levantamos: 

[...] Eusébio, seguindo os fatos e ele próprio, construiu como dissolução 
de uma monarquia única e una (no modelo tetrarca) e definitivo retorno 
a essa, em um sentido ‘monoteísta’ estável, com Constantino Victor 
[vitorioso]. Jerônimo, de fato, “reelabora” Constantino, desde a 
informação da sucessão a Constâncio [...], com implementações e 
adições que, com relação ao original, redirecionam a sua figura e 
trabalham de acordo com o papel mais crítico que lhe foi atribuído na 
prosecutio [continação] [...]. Eusébio, além disso, no auge do vigésimo 
ano de Constantino (25 de julho de 325/25 de julho de 326) e logo após 
o Concílio de Niceia, não estava interessado em informar sobre a 
“questão ariana”, de acordo com o texto e o vocabulário teológico [...], 
com um conceito – homoousios – que sabemos quão problemático e 
indigesto foi para Eusébio ‘durante’ e ‘após’ o concílio, pois estava 
‘longe da terminologia das Escrituras’. Na forma apresentada pela 
translatio [tradução], acredito que podemos ver uma ampliação 
definitiva de uma notícia que no original é muito mais curta e menos 
comprometedora, a fim de posicionar e dirigir o evento 'Niceia' sobre 
os parâmetros da recta fides [fé reta/correta]. Aqui [em Jerônimo], a 
basileia de Constantino é a da ofensiva da Arriana impietas [impiedade 
ariana] [...] com o imperador que, batizado no último ano do seu reinado 
pelo bispo Eusébio de Nicomédia, precipita na doutrina ariana [...] – 

 
216 Ibidem, p. 19: “[...] il Chronicon di Gerolamo rappresenta come insieme: una scrittura storica basata su 
‘riscritura’ e ‘rielaborazione’ di un texto ‘x’ per adeguarlo ad altro contesto, altri intendimenti ed altro 
uditorio”. 



111 
 

assinala, no quadro de Jerônimo, o início de um período obscuro para a 
ortodoxia da qual ele é responsável.217 

O período obscuro pelo qual Constantino é responsável diz respeito ao 

prosseguimento do dogma ariano após o batismo de Constantino. Com esse ato, o 

imperador propiciou a disseminação da crença duvidosa por todo o espaço romano, 

alcançando o presente de Jerônimo, conforme atesta a Crônica: ...a quo usque in praesens 

tempus ecclesiarum rapinae et totius orbis est secuta discordia (“a isso, no presente 

tempo, seguiu-se a discórdia e o rapto das igrejas em todo o mundo”). 

O clássico estudioso de Jerônimo, Ferdinand Cavallera, defende a importância da 

Crônica em questão no que concerne ao seu perfil histórico-comparativo ao tratar de fatos 

dos povos antigos em uma mesma obra. Nesse ínterim, o autor francês enfatiza a atenção 

destinada por Jerônimo à abordagem dos eventos profanos (não-cristãos) e romanos, 

rotulando o cronista tardo-antigo como um “cidadão do Império Romano”: 
[...] por essa tradução e pelos acréscimos que fez a ela, São Jerônimo 
estava prestando ao Ocidente um serviço precioso. Até então, não havia 
nada na Bíblia que nos guiasse pela história universal, o que facilitava 
o estudo comparativo da Bíblia e dos historiadores seculares. A Crônica 
coloca ao alcance de todos uma série de noções espalhadas por muitos 
livros. Ela despertou a curiosidade, satisfazendo-a em grande parte. Ao 
ligar o presente ao passado, ela continuou a manter aquele contato 
estreito pelo qual as gerações se sentem solidárias entre si. Não foi até 
essa união do sagrado e do profano que ele teve uma dupla vantagem: 
confirmou os fiéis na convicção de que sua religião era a mais nobre, a 
mais antiga e a mais pura de todas as que lutaram no mundo, mas 
também despertou ou manteve sua simpatia pela história secular, 
lembrando-lhe que, como cidadão do céu, era ainda um cidadão do 
Império Romano, herdeiro daquela antiga civilização cujos principais 
fatos conhecidos lhe foram lembrados. Isso o impediu de se isolar e 
perder o interesse no que estava acontecendo ali”.218 

 
217 Ibidem, p. 16-17. [...] Eusebio, inseguendo gli eventi e se stesso, aveva costruito come dissolvimento di 
uma monarchia unica e una (in quella a quatro del modello tetrarchico) e definitivo retorno ad essa, in senso 
stabilmente ‘monoteista’, con Costantino Victor. Girolamo, infatti, “rielabora” Costantino, sin dalla notizia 
della sua successione a Costanzo [...], con implementazioni ed aggiunte che, rispetto all’originale, ne 
ridirezionano figura ed operato secondo il più critico ruolo assegnatogli nella prosecutio [...]. Eusebio, 
inoltre, non era certo interessato, all’alteza del ventesimo anno di Costantino (25 luglio 325/ 25 luglio 326 
d.C.) e subito dopo il sinodo niceno, ad informare sulla ‘questione ariana’ secondo il testo ed il vocabolario 
teologico [...], con un termine concetto – homoousios – che sappiamo quanto problematico ed indigesto sia 
stato per Eusebio, ‘durante’ e ‘dopo’ il concilio, perché ‘lontano dalla terminologia dele scritture’. Nella 
forma presentata dalla translatio, ritengo potersi vedere un deciso ampliamento ieronimiano di una notizia 
nell’originale assai più breve e meno compromissória, al fine di posizionare e direzionare l’evento ‘Nicea’ 
sui parametri della recta fides [...] della prosecutio. Qui, presso che sin da subito, la basileia di Costantino 
è quella dell’offensiva dell’Arriana impietas [...] con l’imperatore che, battezzato nell’ultimo anno di regno 
dal vescovo Eusebio di Nicomedia, precipita nella dottrina ariana [...] – segna, nel quadro di Girolamo, 
l’inizio di un periodo oscuro per l’ortodossia di cui egli è responsabile.” 
218 CAVALLERA, Ferdinand. Saint Jérôme. As vie et son oeuvre. Première Partie. Tome I. 
Louvain/Paris: 1922, p. 67-68. “[...] par cette traduction et les compléments qu'il y avait ajoutés, saint 
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Notamos, assim, a preocupação do autor com o espaço romano, a sua pátria. O 

próprio Jerônimo afirma dedicar uma análise mais detalhada a respeito do período que 

abrange os governos de Graciano e Teodósio. Tal constatação está vinculada, no relato 

do dálmata, ao fato das investidas dos chamados povos bárbaros em território romano.  

Galán Sanchez observa que Jerônimo, tendo em vista os seus leitores ocidentais 

latinos, fornece muito mais espaço que Eusébio à história romana, possuindo Roma uma 

posição de destaque na história universal: 

A convicção de que o Império havia sido criado por Deus para preparar 
o advento de Cristo e o triunfo da sua Igreja é muito mais firme e 
exposta em Jerônimo do que em Eusébio. Em ambos, do ponto de vista 
teológico, o povo eleito pela Providência é primeiro o judeu e em 
seguida o romano. Entretanto, em Jerônimo, Roma aparece não apenas 
como povo eleito do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de 
vista da ideologia política. Frente ao universalismo de Eusébio, 
Jerônimo se mostra profundamente imperialista, e a sua Crônica segue 
claramente uma inequívoca visão imperial do mundo”219. 

 
Sanchez salienta o papel de Roma na Crônica jeronimiana e acrescenta o elemento 

da convergência temporal entre o chamado Império Romano e a vinda de Cristo220. 

Vinculado a tal ideia, o autor apresenta a questão do universalismo em Jerônimo: tanto a 

nível espiritual, pautado no cristianismo, quanto no âmbito político, com base em Roma. 

 
Jérôme rendait à l'Occident un précieux service. Jusqu'alors on n'y possédait rien qui permît de s'orienter à 
travers l'histoire universelle, qui facilitât l'étude comparée de la Bible et des historiens profanes. La 
Chronique mettait à la portée de tous une foule de notions dispersées à travers de nombreux livres. Elle 
piquait la curiosité en la satisfaisant dans une large mesure. En reliant le présent au passé, elle continuait à 
maintenir ce contact étroit par lequel les générations se sentent solidaires les unes des autres. Il n'était pas 
jusqu'à cette union du sacré et du profane qui ne présentât un double avantage: elle confirmait le fidèle dans 
la persuasion qua sa religion était la plus noble, la plus ancienne comme la plus pure de toutes celles qui se 
disputaient le monde, mais aussi elle éveillait ou maintenait sa sympathie pour l'histoire profane, elle lui 
rappelait que, citoyen du ciel, il était encore citoyen de l'empire romain, héritier de cette civilisation antique 
dont les principaux faits connus lui étaient rappelés. Cela l'empêchait de s'isoler et de se désintéresser de ce 
qui s'y passait”. 
219 GALÁN SANCHEZ, Pedro Juán. El género historiográfico de la Chronica. Las crónicas hispanas 
de época visigoda. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994, p.54. “[...] Jerónimo, puesta la mira en los 
lectores occidentales latinos, da mucho más espacio que Eusebio a la historia romana. Para Jerónimo, Roma 
ocupa um lugar preponderante dentro de la historia universal. La convicción de que el Imperio había sido 
creado por Dios para preparar el advenimiento de Cristo y el triunfo de su Iglesia es mucho más firme y 
acusada en Jerónimo que en Eusebio. En ambos, desde el punto de vista teológico, el pueblo elegido por la 
Providencia es el judío primero y luego el romano. Pero, en Jerónimo, Roma aparece no sólo como pueblo 
elegido desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista de la ideología política. 
Frente al universalismo de Eusebio, Jerónimo se muestra ya profundamente imperialista, y su Crónica 
obedece claramente a una inequívoca visión imperial del mundo”. 
220 O historiador Paulo Orósio, contemporâneo de Jerônimo, aponta nas suas Histórias a coincidência do 
reinado de Augusto com o nascimento de Jesus Cristo conforme a providência divina. O autor faz 
referências a isso nos livros 1,3 e 6. (De la Antigüedad al Medievo. Siglos IV-VIII. III Congresso de 
Estudios Medievales Fundacion Sanchez-Albornoz, p. 155). Sobre a ideia da substituição do império 
romano pelo império cristão com base em Paulo Orósio, ver SWAIN, J. W. The theory of the four 
monarchies: opposition history under the Roman Empire. Classical Philology, 35, 1940, p. 20-21. 
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A ideia de universalismo estava presente na esfera política romana desde a época 

republicana, atrelada ao intuito de expansão territorial. Tal característica universalista por 

parte dos romanos atinge o período imperial, demonstrando-se através, entre outros 

meios, dos títulos dados aos governantes romanos atestados em epigrafias, e atas 

imperais. Valerio Neri afirma: 

Políbio imputava aos romanos, já em meados do século II a.C., a quase 
total hegemonia sobre a ecumene, em uma perspectiva ecumênica, no 
entanto, restrita ao mundo helenístico. Mais tarde, a progressão da 
extensão do Império e a afirmação da sua contínua expansão torna cada 
vez mais justificada a crença no destino ecumênico do Império 
Romano, que encontra o seu ápice na era augusta221. 

 
Mais elementos envolvem o ideal universalista para além do traço territorial e de 

atribuição de autoridade aos príncipes romanos. Pensamos nos quesitos cultura e 

intelectualidade, por exemplo. A formação do homem político romano222 era envolta de 

aspectos eruditos e virtuosos, os quais eram transmitidos, por sua vez, aos jovens 

aprendizes. Assim foi com o próprio Jerônimo, o qual, embora fosse oriundo da região 

da Dalmácia, desde cedo foi educado e tutelado na cidade de Roma, entrando em contato 

com a literatura, filosofia, retórica etc., de toda uma tradição cultural própria do 

pensamento clássico-helenístico. A pretensão universalista romana atinge e/ou se mescla 

à pretensão universalista do cristianismo, o qual desde a sua atuação inicial com os 

discípulos e apóstolos de Jesus Cristo propagava a sua expansão territorial e visão de 

mundo para além das fronteiras judaicas estabelecidas. A produção de determinados 

estilos textuais cristãos está vinculada de certa maneira a uma busca por universalidade. 

É o caso das crônicas, as quais são resultado das tradições judaica e helenística, conforme 

indica Carmen Codoñer: 
Há um primeiro ponto que identifica e assimila a todas as produções 
cristãs com esse nome: seu caráter de história universais em sentido 
espacial e temporal, consequência da fusão de duas tradições paralelas 

 
221 NERI, Valerio Lieto Salvatore. Popolo di Dio e popolo di Roma: limite e relazione di due universalità. 
In: Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra 
storici e giuristi dell’Antiquità. Vercelli, 2018. Milano: Le Monnier Universitá, 2020, p.108. “Ai Romani 
Polibio attribuiva, già intorno alla metà del II secolo a.C. la quasi totale egemonia sull’ecumene, in una 
prospettiva ecumenica però ristretta al mondo ellenistico. In seguito la progressione dell’estensione 
dell’impero e la affermazione di una sua continua espansione rende sempre più giustificata la convinzione 
di un destino ecumenico dell’impero romano, che trova il suo apice nell’età augustea”. 
222 A formação do homem político romano estava vinculada à humanitas, virtude advinda do universo 
grego, que tinha por nome original paideia. A humanitas, de forma geral, dizia respeito a todo um 
pensamento e forma de agir “civilizado”, em contraposição às características consideradas “bárbaras”, 
como a falta de cultura intelectual, o não conhecimento da língua latina, a ausência de conhecimento 
político, o desprovimento de autocontrole etc. Para se aprofundar no tema, ver Veyne, Paul. Humanitas: los 
romanos y los demás. In: El hombre romano. GIARDINA, Andrea (ed.). Madrid: Alianza Editorial, 1991. 
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no cultivo da história: a judaica, que confere a suas histórias uma 
universalidade temporal, e a helenística, preocupada com a existência 
de múltiplos povos em distintas localizações geográficas. Por outro 
lado, não devemos esquecer a influência que sobre o modo de 
apresentação, semelhante em todos os cronistas, pode ter a tradição 
analítica antiga, religiosa na origem e posteriormente política: registro 
de acontecimentos, nomes etc223. 

Para Mark Vessey, o papel de destaque que coube a Jerônimo com a construção da 

Crônica foi a atenção que ele forneceu à história romana, legando aos seus pares 

informações preciosas: 
Poderíamos então dizer que a história romana de Jerônimo - no sentido 
literal e bibliográfico de seu livro de história - era uma das que qualquer 
leitor latino desta época que se preocupasse com tais coisas estava 
obrigado, mais cedo ou mais tarde, a consultar, se não a absorver. No 
início dos anos 380, tal livro de história era tão provável de chegar a 
Constantinopla como em qualquer outro lugar do mundo romano. O 
principal serviço de Jerônimo em sua versão da Crônica teria sido trazer 
o conteúdo dessa história latino-romana de vanguarda dentro da 
estrutura cronográfica mais abrangente concebida por Eusébio.224 

 
Jerônimo incorpora a noção de história universal cristã, pautada em uma tradição 

clássico-helenística, e direciona a narrativa para o ambiente do seu interesse: o espaço 

político-religioso romano. A história do mundo teria sentido na medida em que alcança o 

seu ápice no entrelaçamento do cristianismo com a romanidade. Voltemo-nos, agora, ao 

elemento que intercepta esses dois aspectos caros a Jerônimo - cristianismo e romanidade: 

o cristianismo niceno. 

 

 

 

 

 
223 SULPÍCIO SEVERO. Vida de Martin (Vita Martinii). In: Obras Completas de Sulpício Severo. 
Estúdio preliminar, trad. y notas de Carmen Codoñer Merino. Madrid: Tecnos, 1987, p. 37. “Hay un primer 
punto que identifica y asimila a todas las producciones cristianas con ese nombre: su carácter de historias 
universales en sentido espacial y temporal, consecuencia de la fusión de dos tradiciones paralelas en el 
cultivo de la historia: la judaica que confiere a sus historias una universalidad temporal y la helenística, 
preocupada por la existencia de múltiples pueblos en distintos asentamientos geográficos. Por otro lado no 
hay que olvidar la influencia que sobre el modo de presentación, semejante en todos los cronistas, pudo 
tener la tradición analística antigua, religiosa en origen y posteriormente política: registro de sucesos, 
nombres, etcétera”. 
224 VESSEY, Mark. Reinventing history: Jerome’s Chronicle and the writing of the post-Roman West. Yale 
classics studies. 2010, 34, p.281. “We could then say that Jerome’s Roman history – in the literal, 
bibliographical sense of his history book – was one of that any Latin reader of this time who cared about 
such things was bound sooner or later to consult, if not possess. By the early 380s, such a history book was 
as likely to come to hand in Constantinople as anywhere else in the Roman world. The main servisse 
rendered by Jerome in his version of the Chronicle would have been to bring the contentes of this standart 
Latin-Roman history within the more comprehensive cronographical structure devised by Eusebius”. 
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2.6 A fé nicena na Crônica de Jerônimo 
 

A preocupação essencial de Jerônimo não é demonstrar a antiguidade do 

cristianismo, e sim o cristianismo que considera o correto: o niceno. Stefan Rebenich 

afirma a respeito da Crônica professar a ortodoxia cristã: 

Estigmatizando alguns bispos orientais, como Melécio, como heréticos 
arianos, Jerônimo adotou a posição mantida pela maioria dos políticos 
e teólogos da igreja latina. A Crônica retrata a luta heroica dos bispos 
e clérigos ortodoxos, os quais não se submeteram às ameaças e 
banimentos dos imperadores heréticos, contra o arianismo225. 

O autor afirma ainda que a proposta de tradução e continuação da Crônica de 

Eusébio por parte de Jerônimo é facilmente compreensível; ele compôs uma narrativa 

cronológica que serve às necessidades dos literatos na parte ocidental do Império, que 

mantinham a posição ortodoxa de Niceia e simpatizavam com o movimento ascético.226  

Segundo Bazyli Degórski, a Crônica de Jerônimo influenciou a elaboração do 

dogma ortodoxo cristão no século IV através dos julgamentos parciais do autor. Vejamos 

mais atentamente o desenvolvimento de tal ideia: 

Jerônimo, ao traduzir a obra de Eusébio de Cesareia, pretende ser fiel e 
rigoroso em suas informações sobre pessoas e fatos. Entretanto, quando 
ele lida com hereges e seus partidários, sejam imperadores ou bispos, e 
heresias, ele não poupa nas entrelinhas o julgamento que seu impulso 
dita. Em qualquer caso, a partir das informações que ele transmite e que 
são em sua maioria da história contemporânea a ele, emerge um quadro 
geopolítico complexo que no século IV influenciou a composição do 
dogma da Grande Igreja com lutas internas e trabalho teológico, até a 
afirmação da verdade [...] São Jerônimo era um observador "envolvido" 
com paixão nos acontecimentos de seu tempo. Isto faz dele não apenas 
um tradutor, mas também um animado cronista daqueles fatos e 
protagonistas que ele quer transmitir como testemunha da verdade não 
interessada na luta política227. 

 
225 REBENICH, Stefan. Jerome. The early church fathers. London/New York: Routledge, 2002, p. 28. 
“By stigmatizing some eastern bishops, like Meletius, as arian heretics, Jerome adopted the position held 
by the majority of politicians and theologians of the Latin church. The Chronicle depicts the heroic struggle 
of orthodox bishops and clergymen, who did not submit to threats and banishments of heretical emperros, 
against Arianism”.  
226 Ibidem. 
227 “Girolamo, traducendo l’opera di Eusebio di Cesarea, intende essere fedele e rigoroso nelle informazioni 
su persone e fatti. Tuttavia, quando afronta eretici e loro sostenitori, imperatori o vescovi che siano, ed 
eresie, non risparmia tra le righe il giudizio che il suo impulso gli detta. In ogni caso, dalle informazioni 
che tramanda e che sono per lo più di storia a lui contemporânea, trapela um complesso quadro geopolitico 
che nel sec. IV influenzò la composizioni del dogma della Grande Chiesa con lotte intestine e travaglio 
teologico, fino all’affermazione della verità. [...] San Girolamo fu um osservatore ‘coinvolto’ con passione 
nelle vicende del suo tempo. Questo fa di lui non um traduttore, bensì pure un acceso cronista di quei fatti 
e di quei protagonisti che vuole tramandare da testimone della verità non interessato alla lotta política”. 
(DEGÓRSKI, Bazyli. Eretici ed eresie nel Chronicon di San Girolamo. Vox Patrum, 37, 2017, p. 392-
393.) 
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Tais julgamentos parciais podem ser observados no relato jeronimiano a respeito 

de Melécio, ao classificá-lo como ariano. Conforme observa Degórski: 

No final desta lista [de bispos arianos que atuaram em Antioquia], São 
Jerônimo, entre os bispos pró-arianos, também lista Melécio. É óbvio 
que seu julgamento severo é influenciado pelas vicissitudes do cisma 
de Antioquia em que, além de Melécio, havia o bispo luciferiano 
Paulino, líder da chamada "pequena Igreja de Antioquia", que ordenou 
Jerônimo sacerdote. Melécio, de origem armênia e amigo de Acácio de 
Cesareia, em 358 ou 360, foi eleito bispo de Sebaste na deposição do 
bispo Eustácio, mas os cristãos locais, leais a Eustácio, se opuseram e 
Melécio foi para Beroea. Em 359 ele esteve presente no sínodo de 
Selêucia. Quando Eudóxio se mudou para Constantinopla, Melécio, no 
final de 360, o substituiu em Antioquia, mas alguns meses depois, por 
causa de sua tendência anti-ariana, ele foi exilado na Armênia. 
Entretanto, em 362, ele reocupou a sede católica de Antioquia, opondo-
se ao bispo ariano da cidade, Euzóio. A tendência pró-ariana do 
imperador Valente o obrigou, duas vezes (365 e 369), a ser exilado. 
Quando Valente perdeu a vida em 378, Melécio voltou do exílio e foi 
até mesmo apoiado por São Basílio, o Grande. Ele presidiu o segundo 
conselho ecumênico de 381, que se reuniu em Constantinopla, e morreu 
durante os trabalhos desta assembleia.228 

Outro aspecto interessante na crônica jeronimiana é a atenção dada a eventos 

naturais. Stéphane Ratti, ao tratar dos prodígios presentes na Crônica, como terremotos e 

eclipses, associa os eventos narrados pelo autor à interpretação cristã da História. Em 

Jerônimo, segundo Ratti, acontecimentos de cunho não apenas ambientais, como também 

políticos, possuem conexão direta com o cristianismo. Assim, o mal que caía sobre o 

mundo romano devia-se ao fato de existirem violações por parte de alguns agentes, os 

quais eram contrários à vontade divina. Nesse ínterim, três grandes grupos se destacam: 

os imperadores que empreenderam perseguição contra os cristãos, os judeus e os cristãos 

cuja fé destoava da crença considerada a ortodoxa aos olhos jeronimianos: os arianos229. 

Todos os três seriam interessantes de serem observados de acordo com o que propõe Ratti, 

 
228 “Alla fine di questa lista, san Girolamo, tra i vescovi filoariani, elenca anche Melezio. È ovvio che tale 
suo giudizio severo è influenziato dalle vicissitudini dello scisma di Antiochia ove, oltre a Melezio, operava 
il vescovo luciferiano Paolino, capo della cosiddetta ‘piccola Chiesa di Antiochia’, il quale ordinò 
presbítero san Girolamo. Melezio, di origine armena ed amico di Acacio di Cesarea, nel 358 o nel 360, fu 
eletto vecovo di Sebaste alla deposizione del vescovo Eustazio, ma i cristiani del luogo, defeli ad Eustazio, 
si opposero e Melezio andò a Beroea. Nel 359 fu presente al sínodo di Seleucia. Quando Eudossio si trasferì 
a Costantinopoli, Melezio alla fine del 360 lo sostituì ad Antiochia, ma pochi mesi dopo, a causa della sua 
tendenza antiariana, fu esiliato in Armenia. Però, nel 362, rioccupò la sede cattolica di Antiochia 
opponendosi al vescovo ariano della città, Euzoio. La tendenza filoariana dell’imperatore valente lo 
obbligò, bem due volte (365 e nel 369), ad essere esiliato. Morto nel 378 Valente, Melezio ritornò dall’esilio 
e fu appoggiato addirittura da san Basilio Magno. Presiedette il secondo concilio ecumenico del 381, 
riunitosi a Costantinopoli, e morì durante i lavori di quest’assemblea”. (Ibidem, p.375.) 
229 RATTI, Stéphane. Signes divins et histoire politique dans la Chronique de Jérôme. In Chroniques et 
chronographies dans l’Antiquité Tardive (IV-VI siècles). Actes de la 1. Table ronde du Gestiat. Brest: 
2002, p.186. 
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porém o nosso interesse maior recai sobre o arianismo, uma vez que ele é colocado como 

o grande vilão em obras de Jerônimo, sendo o maior oponente do niceísmo, tão defendido 

pelo autor cristão.  

Benoît Jeanjean credita à Crônica de Jerônimo a tarefa de combate ao arianismo, 

inserida em uma história que se inicia com o nomeado pai da fé, Abraão:  

Se é difícil pronunciar-se inequivocamente sobre o significado e a 
finalidade da Crônica, parece, no entanto, que ela responde a pelo 
menos duas preocupações de seu autor: por um lado, na véspera do 
Concílio de Constantinopla, ela se apresenta como um manifesto anti-
ariano e, por outro lado, fornece ao aprendiz exegeta ferramentas para 
abordar o significado literal da Escritura, graças aos sincronismos que 
ela estabelece entre a história secular e a sagrada. Se não considera a 
história desde os primórdios da humanidade, considera-a pelo menos 
desde os primórdios da fé, já que começa com o primeiro crente, 
Abraão230. 

Ratti declara que Jerônimo aponta vários prodígios como sinais anunciando 

problemas religiosos cujos autores são todos arianos. A revelação dos terremotos 

funcionaria como um catálogo de presságios destinados a condenar a suposta heresia 

ariana, a qual seria defendida por Constâncio II231. Seria o caso também do terremoto de 

Dirráquio em 346, o qual anuncia os escritos do defensor do arianismo Eusébio de 

Emesa232: “Dirráquio foi arruinada por um terremoto. Por três dias e noites Roma tremeu, 

e uma grande parte das cidades da Campania foi atingida”233.  

Após Constâncio, o imperador que defendeu a crença ariana foi Valente, quem 

então é responsabilizado pelos males advindos, conforme notamos na Crônica – o que é 

endossado também pelo autor francês. De fato, Jerônimo enfatiza a aderência de Valente 

ao arianismo, colocando-o como um perseguidor aos verdadeiros cristãos: “O nosso 

perseguidor Valente foi batizado por Eudóxio, o bispo dos arianos.”234. A morte de um 

 
230 JEANJEAN, Benoît. Saint Jérôme, patron des chroniqueurs em langue latine. Chroniques et 
chronographies dans l’Antiquité Tardive (IV-VI siècles). Actes de la 1. Table ronde du Gestiat. Brest: 
2002, p.138. “S'il est difficile de se prononcer de façon univoque sur le sens et le but de la Chronique, il 
semble cepedant que cette dernière réponde à au moins deux préoccupations de son auteur: d'une part elle 
se présente, à la veille du concilede Constantinople, comme un manifeste anti-arien, d'autre part elle fournit 
à l'apprenti exégète des outils pour aborder le sens littéral de l"Ècriture, grâce aux synchonismes qu'elle 
établit entre histoire profane et histoire sacrée. Si elle n'envisage pas l'histoire depuis les commencements 
de l'humanité, elle l'envisage du moins depuis ceux de la foi, puisqu'elle débute avec le premier croyant, 
Abraham”. 
231 RATTI, Stéphane. Signes divins et histoire politique dans la Chronique de Jérôme. In Chroniques et 
chronographies dans l’Antiquité Tardive (IV-VI siècles). Actes de la 1. Table ronde du Gestiat. Brest: 
2002, p. 189. 
232 Ibidem. 
233 Terremoto referido por Jerônimo como ocorrido em 346 d.C. “Dyrrachium terrae motu conruit et tribus 
diebus ac noctibus Roma mutauit plurimaeque Campaniae urbes uexatae. Eusebius Emisenus Arrianae 
signifer factionis multa et uaria conscribit”. 
234 Ano de 365: “Valens ab Eudoxio arrianorum episcopo baptizatus nostros persequitur”. 
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bispo fortemente oponente do arianismo sob o governo de Valente, Hilário de Poitiers, é 

interpretada por Jerônimo como geradora de uma calamidade natural: “O bispo Hilário 

faleceu em Pictauis. Em Atrabatas caiu do céu lã misturada com chuva”235. Assim, 

Jerônimo usa os prodígios para deixar sua angústia pessoal dos conflitos 
civis que não deixam de ameaçar o Império, de Augusto a Valente, 
filtrar-se por toda a duração coberta pela Crônica [...] Se o medo de 
guerras civis e ameaças bárbaras permanece no relato dos anos 325-
378, é agora a condenação do arianismo e seus seguidores que 
justificará a introdução de presságios sombrios cuja realização final não 
é outra senão o desastre de Adrianópolis, apresentado como castigo 
pessoal de um imperador herético, destruído pelo fogo purificador e 
privado de um enterro cristão por toda a eternidade236. 

Seguindo o raciocínio de Ratti, aos olhos de Jerônimo, os inimigos dos cristãos 

primeiramente foram os judeus, depois foram os imperadores perseguidores.  

Acrescentamos que foram nos primeiros séculos do desenvolvimento do cristianismo que 

a atividade apologética foi produzida pelos intelectuais cristãos. Contudo, as necessidades 

literárias foram se modificando, pois a crença cristã manifestou diferentes vertentes de 

pensamento, as quais atingiram um ponto insustentável diante das diferenças que 

possuíam entre si. Tais rivalidades não eram meramente religiosas, mas também políticas. 

O elemento político assumiu maior importância quando o cristianismo foi considerado 

por parte do poder imperial com Constantino e, a partir daí, adentrou progressivamente a 

estrutura político-administrativa do mundo romano. Estando a fé cristã imbrincada no 

poder político ao longo do século IV, as querelas doutrinárias dentro do próprio 

cristianismo se fizeram mais presentes, pois cada região do espaço romano com seus 

respectivos bispos e autoridades cristãs desejavam se destacar e obter privilégios. Não 

estamos afirmando que as ocorrências na esfera religiosa se desenrolaram de maneira 

maquiavélica e calculada, contudo, iniciativas totalmente desinteressadas não é uma 

opção que defendemos.  

Em relação ao que foi apresentado sobre os arianos, podemos entendê-los como os 

novos e principais oponentes do cristianismo considerado verdadeiro para Jerônimo. Na 

 
235 Ano de 367: “Hilarius episcopus Pictauis moritur. Aput Atrabatas lana caelo pluuiae mixta defluxit”. 
236 RATTI, Stéphane. Signes divins et histoire politique dans la Chronique de Jérôme. In Chroniques et 
chronographies dans l’Antiquité Tardive (IV-VI siècles). Actes de la 1. Table ronde du Gestiat. Brest: 
2002, p.190-191. “Jérôme se sert des prodiges pour laisser filtrer son angoisse personelle des conflits civils 
qui ne cessent de menacer l"Empire, d'Auguste à Valens, soit sur tout la durée couverte par la Chronique. 
[...] Si la crainte des guerres civiles et des menaces barbares subsiste dans le récit des anées 325-378, c'est 
désormais la condamnation de l'arianisme et de ses adeptes qui va justifier l'introduction de noumbreux 
présages dont l'accomplissement final n'est autre que le désastre d'Adrinople, présenté comme le châtiment 
personnel d'un empereur hérétique, détruit par le feu purificateur et privé de sépulture chrétienne pour 
l'éternité.” 
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segunda metade do século IV, não são mais judeus ou não cristãos os inimigos a serem 

combatidos, mas grupos cristãos que discordavam entre si e cada qual queria sobrepor a 

sua doutrina aos demais. Jerônimo adentrou a luta da maneira que sabia melhor: através 

das palavras. A fé nicena foi algo que ele defendeu por muitos anos237, elaborando obras 

que discordavam de doutrinas diferentes, como o pelagianismo238, e envolvendo-se em 

discussões de tal cunho. Não obstante, ao nosso ver, o arianismo se destacou dentre as 

suas obras devido ao perigo, não apenas dogmático como também político, que ameaçava 

os imperadores nicenos. 

Jerônimo, romano no pensamento, defensor do universalismo cristão e niceno, 

defende a ortodoxia nicena em uma obra pioneira no espaço romano. Na Crônica, o autor 

imprime uma ideia, não explícita, mas que subjaz o sentido de história pertencente a ele: 

a heresia leva à derrota, ao fracasso. A ortodoxia conduz à verdade, à felicidade. Não à 

toa a obra termina com o imperador Valente, que era ariano, sendo derrotado pelos 

denominados bárbaros. Vejamos na sua Crônica o relato sobre a derrota de Valente em 

Adrianópolis, região da Trácia, província do espaço territorial romano: 

Lamentável guerra na Trácia, na qual as legiões romanas, sem a 
proteção de cavalo, foram cercadas pelos Godos e abatidas até a 
extinção: o próprio imperador Valente, quando ferido por uma flecha, 
fugiu e, por causa da dor severa, muitas vezes quase caiu de seu cavalo; 
foi levado para um determinado chalé de fazenda, e depois de ser 
perseguido ali pelos bárbaros e pela casa incendiada, não conseguiu 
sequer o enterro239. 

A historiadora italiana Osvalda Andrei explica sobre o contexto da escrita da 

Crônica, quando Jerônimo empreende essa tarefa em solo constantinopolitano por volta 

de 380 d.C.: 

 
237 Em 419 Jerônimo escreve a sua última carta, na qual, talvez esgotado, realiza a derradeira defesa da 
ortodoxia. “Ele morre preocupando-se em combater aos heréticos, manifestando, assim, o seu amor 
apaixonado pela Igreja e com o pensamento voltado a Eustóquio, sua criatura espiritual”. Nessa epístola, 
de número 154, 2, nota-se que Jerônimo combateu as heresias até o fim da sua vida. O monge volta-se à 
sua filha espiritual em um momento que está com idade avançada, provavelmente consciente da condição 
pedante em que se apresentava, porém ainda com vigor para demonstrar o cuidado com a sua discípula e 
continuar difundindo as suas preocupações e ensinamentos com relação à propagação do verdadeiro 
cristianismo. (AMERISE, Marilena. Girolamo e la senectus. Età della vita e morte nell’epistolario. Studia 
Ephemeridis Augustinianum. Roma, 2008, p. 22). 
238 A doutrina de Pelágio (360-420 d.C.) desenvolveu-se a partir da Britania, região de origem do seu 
propagador. Jerônimo manifestou-se contra as ideias pelagianas, embora a querela tenha sido protagonizada 
por Pelágio e Agostinho, o qual combateu duramente as ideias centrais do monge britânico, que consistiam 
no desmerecimento do pecado original e na falta de necessidade da graça salvífica para a redenção dos 
homens. 
239 “Lacrymabile bellum in Thracia: in quo,deserentevequitum praesidio, Romanae legiones a Ghotis 
cinctae usque ad internecionem caesae sunt. Ipse imperator Valens, cum sagitta saucius fugeret, et ob 
dolorem nimium saepe équo laberetur, ad cujusdam villae casamdeportatus est. Quo persequentibus 
barbaris, et incensadomo, sepultura quoque caruit”. 
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Algum tempo após o desastre de Adrianópolis (9 de agosto de 378 d.C.), 
Jerônimo chegou em uma Constantinopla marcada pela crise da guerra, 
pela busca dos seus "porquês", por cerca de quarenta anos de presença 
antinicena em seus cumes. Aqui ele estava convencido de um 
empreendimento que lhe permitiria ser um (verdadeiro) cristão sem 
deixar de ser ciceroniano: a translatio in aliam linguam [latinam] dos 
Chronici Canones de Eusébio, o instrumento de leitura mais famoso da 
época no oriente cristão. Assim, na capital - onde desde o início de 379 
Gregório de Nazianzo estava à frente do grupo local niceno e em 24 de 
novembro de 380 o novo Augusto do oriente, Teodósio, chegou de 
Tessalônica, após um batismo por mãos nicenas e precedido por intensa 
atividade legislativa (incluindo um edito "ao povo de Constantinopla" 
[28 de fevereiro de 380], que mais tarde se tornou a fé católica da 
tradição cristã) e deu esperança de um renascimento, além de escrutinar 
cuidadosamente esta mudança no topo do Império - viu a luz do dia uma 
obra de grande significado na biografia de Jerônimo e para a cultura 
ocidental: aquela tradução-continuação em latim dos Cânones Crônicos 
de 325 AD. C. (vigésimo ano de Constantino), em que Eusébio os havia 
fechado, ao annus horribilis 378 d.C. (décimo quarto e último ano de 
Valente), que é a primeira comparação direta de Jerônimo com uma 
extensa escrita histórica. A data mais provável de composição é 
380/381 d.C.: um período de conflito entre grupos e ortodoxias, em que 
a decisão de Teodósio de convocar em sua capital um conselho para 
ajustar o mapa dos bispados e o arranjo dos assuntos religiosos consistiu 
com sua própria política (o futuro Ecumênico II [maio-31 de julho de 
381 d.C.] da tradição cristã) tornou-se mais febril240. 

A batalha de Adrianópolis referida pela autora foi uma luta entre o exército romano 

comandado pelo imperador Valente e o exército godo, que tinha à frente Fritigerno no 

ano de 379. Os romanos foram vencidos e o lamento pela derrota encontra espaço na obra 

de Jerônimo. Com base no historiador francês André Piganiol, Virgínia Soares Pereira 

afirma que “este desastre foi sentido pelos contemporâneos como o anúncio ou prenúncio 

 
240 ANDREI, Osvalda. Dal passato guardare al presente: osservazioni sugli addita augustei di Girolamo nel 
Chronicon. Vetera Christianorum, 53, 2016, p. 19-20. “In qualche momento dopo il disastro di 
Adrianopoli (9 agosto 378 d.C.) Girolamo giunse in una Costantinopoli segnata dalla crisi bellica, dalla 
ricerca dei suoi ‘perché’, da circa un quarantennio di presenza antinicena ai suoi vertici. Qui si convinse ad 
un’impresa che gli avrebbe permesso di fare il (vero) cristiano senza smettere di essere ciceroniano: la 
translatio in aliam linguam [latinam] dei Chronici Canones di Eusebio, lo strumento di lettura dei tempi 
allora più famoso nell’oriente Cristiano. Così nella capitale – dove dai primi del 379 si trovava, a guida del 
locale gruppo niceno, Gregorio di Nazianzo e il 24 novembre 380 giunse da Tessalonica il nuovo Augusto 
d’Oriente Teodosio, reduce da un battesimo per mano nicena e preceduto da un’intensa attività legislativa 
(tra cui un editto “al popolo di Costantinopoli” [28 febbraio 380] divenuto poi il de fide catholica della 
tradizione cristiana) che faceva sperare in una ripresa e scrutare con attenzione a questo cambio ai vertici 
dell’Impero  – vide la luce un’opera di grande signifcato nella biografia di Girolamo e per la cultura 
occidentale: quella traduzione-continuazione latina dei Chronici Canones dal 325 d.C. (ventesimo anno di 
Costantino), dove li aveva chiusi Eusebio, all’annus horribilis 378 d.C. (quattordicesimo ed ultimo anno di 
Valente), che costituisce il primo confronto diretto di Girolamo con una scrittura storica estensiva. [...] La 
data di composizione più probabile è il 380/381 d.C.: un periodo di conflitto fra gruppi e ortodossie che la 
decisione di Teodosio di convocare nella sua capitale un concilio di aggiustamento della mappa dei 
vescovati e di sistemazione della materia religiosa coerenti con la propria politica (il futuro Ecumenico II 
[maggio-31 luglio 381 d.C.] della tradizione cristiana) rendeva più febbrile”. 
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do fim do Império”241. Renan Frighetto esclarece os detalhes a respeito da batalha e o 

panorama no qual eclodiu: 
Mais que em períodos anteriores, o problema dos godos se fazia 
sentir sobre os territórios romanos do Danúbio. Embora o 
estabelecimento de pequenos grupos tribais no interior do território 
imperial romano fosse uma realidade desde a segunda metade do século 
III, o Augusto Valente se deparou com uma situação bem mais severa 
no ano de 375, quando um contingente considerável de godos, liderados 
por Fritigerno e Alavivo, solicitou seu assentamento no interior dos 
territórios imperiais. Fixados nas áreas do norte da Trácia, nas 
proximidades do Danúbio, as motivações que levaram os godos a 
solicitarem o seu ingresso no mundo imperial romano tinham 
direta relação com o já antigo contato entre estes e os romanos, além da 
pressão promovida pelos hunos sobre os godos greutungos 
estabelecidos nas estepes do sul da Rússia. A derrota do rei dos godos 
greutungos, Hermanerico e a desaparição de vários chefes tribais que o 
apoiavam em 375, precipitaram os acontecimentos, culminados com a 
entrada permitida pela autoridade imperial de grupos de bárbaros 
godos, alanos e sármatas. Ao que tudo indica, a autoridade imperial 
romana pretendia manter uma ação política sobre estes 
grupos bárbaros duma forma similar à imposta sobre outros grupos já 
assentados na condição de aliados (dediticii) e estabelecidos em áreas 
próximas aos limites territoriais romanos. Para tanto, fixou-se um 
acordo que estabelecia certas obrigações devidas e alguns benefícios 
outorgados aos bárbaros aliados, dentre os quais se destacavam a 
participação em campanhas militares de defesa do território imperial 
romano e a distribuição de bens frumentários por parte dos funcionários 
romanos. O desrespeito deste último item, assomado pela corrupção dos 
funcionários imperiais e o consequente descumprimento do 
estabelecido no acordo, incitou a rebelião dos grupos bárbaros 
acantonados na Trácia. Diante desta ameaça no interior dos territórios 
imperiais romanos, Valente tentou eliminar certas lideranças godas e 
alanas com a intenção de conter o problema, tentativa que redundou 
num grande fracasso e que gerou uma reação mais forte da parte dos 
bárbaros. Unidos em volta de Fritigerno e Atanarico, os godos, alanos 
e sármatas da Trácia, apoiados por outros grupos de bárbaros ainda 
estabelecidos para além do Danúbio, iniciaram ataques, no ano de 378, 
sobre toda a província da Trácia, alcançando, inclusive, apoios em 
grupos bárbaros há mais tempo estabelecidos na região. Sem aguardar 
o apoio de Graciano, que enviou reforços para conter a ameaça bárbara, 
Valente ofereceu combate aos bárbaros em Andrinopla (atual Edirne, 
na Turquia). Ali os romanos foram fragorosamente derrotados, 
especialmente pelo ataque da cavalaria goda e alana comandada por 
Alateo e Safrac, e o Augusto foi morto durante o combate242. 

Frighetto nos relata os acontecimentos envoltos à tal batalha de forma a explicitar 

o encadeamento dos eventos; não podemos afirmar que o faz de forma totalmente isenta 

 
241 PEREIRA, Virgínia Soares. Crónica de uma morte anunciada: a queda de Roma. In: A queda de Roma 
e o alvorecer da Europa. Oliveira, Francisco et al (coord.). Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2013, p. 19. 
242 FRIGHETTO, Renan. Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época de transformações. 
Séculos II-VIII. Curitiba: Juruá, 2012, p.124-125. 
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porque a análise pessoal, mesmo que num nível ínfimo, é uma característica do historiador 

e do estudioso em geral. Porém, quando olhamos para autores próximos temporal e 

espacialmente aos fatos em questão, percebemos tons diferenciados. Cremos que isso se 

deve, entre outros fatores, à influência que os eventos narrados poderiam acarretar nos 

observadores e na sociedade que estava em torno deles. O historiador romano tardo-antigo 

Amiano Marcelino testemunha da seguinte maneira sobre essa batalha: 
Três dias depois, quando os bárbaros [os visigodos], que avançavam 
lentamente, porque temiam um ataque no terreno desfavorável que 
atravessavam, chegaram a menos de quinze milhas da estação da Nike, 
que era o objetivo de sua marcha, o imperador, com impetuosidade 
irresponsável, resolveu atacá-los instantaneamente, porque aqueles que 
haviam sido enviados para o reconhecimento - o que levou a tal erro é 
desconhecido -, afirmaram que seu corpo inteiro não ultrapassava dez 
mil homens. Marchando com seu exército em batalha, Valente 
aproximou-se do subúrbio de Adrianópolis, onde montou seu 
acampamento, fortalecendo-o com uma muralha de paliçadas, e depois 
impacientemente esperou [o imperador] Graciano, enquanto aqui 
chegava Ricomero, vindo dos seus, o qual fora enviado por aquele 
imperador com cartas anunciando sua aproximação imediata. E 
implorando a Valente que esperasse um pouco por ele para que pudesse 
compartilhar seu perigo, e não o enfrentar precipitadamente e sozinho, 
ele se aconselhou com seus oficiais sobre o que era o melhor a ser 
feito243. 

A afeição de Jerônimo por Roma e a tristeza pela ocupação dos povos germânicos 

no espaço imperial romano permanece durante as décadas seguintes. Na epístola de 

número 60, escrita a Heliodoro com a intenção de dar os pêsames ao bispo pelo 

falecimento do seu sobrinho, o autor lamenta a entrada e ocupação dos chamados bárbaros 

em território romano, associando tal fato aos vícios dos próprios romanos: 
Já não são as catástrofes pessoais de alguns infelizes que eu vou 
narrar, mas o descalabro de toda a humanidade, pois é com horror que 
o meu espírito prossegue com a exposição da ruína dos nossos tempos 
[...]. O Oriente parecia imune a estes desastres, cuja notícia bastava para 
os consternar. Mas eis que no ano passado, desde os últimos rochedos 
do Cáucaso, se precipitaram sobre nós os lobos, não da Arábia, mas do 
norte. Em pouco tempo percorreram inúmeras províncias. Quantos 
mosteiros capturados. Quantos rios foram transformados em sangue! 

 
243 AMMIANO MARCELINO. Rerum Gestarum, 31, 12, 3-5: “triduoque próximo cum barbari gradu 
incederent leni et metuentes eruptionem per devia, quindecim milibus passuum a civitate discreti stationem 
peterent Nicen  incertum quo errore  procursatoribus omnem illam multitudinis partem, quam viderant, in 
numero decem milium esse firmantibus, imperator procaci quodam calore perculsus isdem occurrere 
festinabat. Proinde agmine quadrato incedens prope suburbanum Hadrianopoleos venit, ubi vallo sudibus 
fossaque firmato, Gratianum inpatienter operiens, Richomerem comitem domesticorum suscepit ab eodem 
imperatore praemissum cum litteris, ipsum quoque venturum mox indicantibus. Quarum texto oratus ut 
praestolaretur paulisper periculorum participem, neve abruptisdiscriminibus temere semet committeret 
solum, adhibitis in consilium potestatibus variis, quid facto opus esset deliberabat”. 
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[...] Não me propus a escrever uma história, mas queria apenas chorar 
um pouco sobre as nossas misérias244. 

A partir desse excerto, percebemos que Jerônimo era voltado à vida terrena, e não 

apenas ao mundo pós morte, já que a preocupação com a segunda vinda de Jesus Cristo, 

o julgamento final, a separação entre os fiéis e os infiéis e a vida eterna no céu e no inferno 

constituíam assuntos recorrentes no seio das discussões do cristianismo.  O escritor 

cristão se interessava pelo destino da cidade na qual viveu por tantos anos e em que se 

relacionou com pessoas que amou. Para além disso, cremos que os relatos da fundação 

de Roma, da sua glória, da história – mítica ou não – do passado dessa localidade, e de 

seus desdobramentos em termos de expansão territorial e cultural, compunham o 

imaginário também dos autores cristãos. Lembremo-nos que Jerônimo possuía formação 

clássica, conhecendo os grandes autores romanos, como Virgílio e Cícero, cujos gêneros 

literários e temas diversos por eles desenvolvidos não destoavam completamente em 

termos de sentimento de pertença à cultura helenístico-romana, apesar das procedências 

social e econômica díspares.  

Jerônimo, já no final da vida, após ter refletido tanto a respeito de temas 

doutrinários, de ter-se envolvido em vários conflitos e discussões em torno da fé, de ter 

viajado para diversos locais em busca do que entendia ser o melhor a fazer enquanto um 

homem cristão, e de ter atuado como monge, além de ensinar pessoas nesse caminho que 

considerava a verdade, o estridonense encontrava-se envolto na análise sobre os 

acontecimentos que estavam à sua volta. Pouco antes dos visigodos tomarem a cidade de 

Roma encabeçados por Alarico em 410, o erudito cristão escreve à sua amiga viúva 

Ageruchia, testemunho registrado na epístola 123: 
Vou agora dizer algumas palavras sobre as nossas misérias atuais. 
Alguns de nós até agora sobrevivemos a elas, mas isso não se deve a 
nada que nós mesmos tenhamos feito, mas à misericórdia do Senhor. 
Inumeráveis e ferocíssimas tribos selvagens invadiram todas as partes 
da Gália. Toda a região entre os Alpes e os Pirineus, entre o Reno e o 
Oceano, tem sido devastada por hordas de quados, vândalos, sármatas, 
alanos, gépidas, hérulos, saxões, burgúndios, alamanos e - para o 
lamento geral! - devastaram hostes panônias!245  

 
244 Epístola 60, 16: “Non calamitates miserorum, sed fragilem humanae condicionis narro statum —horret 
animus temporum nostrorum ruinas prosequi [...] et certe paucas urbes nominaui, in quibus olim fuere regna 
non modica. inmunis ab his malis uidebatur oriens et tantum nuntiis consternatus: ecce tibi anno praeterito 
ex ultimis io Caucasi rupibus inmissi in nos non Arabiae, sed septentriouis lupi tantas breui prouincias 
percucurrerunt. quot monasteria capta, quantae fluuiorum aquae humano cruore mutatae sunt! [...] neque 
enim historiam proposui scribere, sed nostras breuiter flere miseriae”. 
245 Epístola 123, 15: “praesentium miseriarum pauca percurram. quod rari hucusque residemus, non nostri 
meriti sed domini misericordiae est.innumerabiles et ferocissimae nationes uniuersas Gallias occuparunt. 
quicquid inter Alpes et Pyrenaeum est, quod oceano Rhenoque concluditur, Quadus, Uandalus, Sarraata, 
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A ideia apresentada no excerto acima diz respeito ao lamento pela invasão de 

grupos não romanos, ou “tribos selvagens” de acordo com o autor, em território romano. 

Jerônimo se entristece especialmente pelos exércitos panônios que foram vencidos. À 

data desse escrito, o autor habitava em Belém havia anos, região em que colocou em 

prática a vivência que considerava ideal, ao menos na época em que ensinava às suas 

discípulas a maneira de bem viver, renunciando aos prazeres mundanos e às falsas 

satisfações que a vida terrestre apresentava. Concomitante à preocupação do autor com o 

que estava acontecendo, há a constatação por sua parte de que era Deus quem estava no 

controle dos fatos. 

Quando lemos a Crônica de Jerônimo, em um primeiro momento nos parece que 

não há informações suficientes a respeito do período, pois as descrições são muito breves, 

devido à característica desse gênero literário, além de serem apontados eventos 

aparentemente desconectados. Contudo, ao analisarmos com mais atenção, é possível 

defendermos uma intenção importante do autor ao construir a obra. Aqueles fatos, 

embaralhados aos olhos desatentos, têm uma imbricação profunda: a história é dirigida 

por Deus. Sendo assim, as ocorrências políticas, religiosas, ambientais etc., estão todas 

vinculadas a fim de criar uma coerência consistente e, podemos afirmar, persuasiva. 

Jerônimo visava à defesa do cristianismo verdadeiro, com uma história de quase cinco 

séculos, o qual teve reviravoltas, oponentes diversos, externos e internos à doutrina, e 

agora era preciso encontrar o lugar do cristianismo niceno, já definido como o correto, 

porém não seguido na prática.  

O mundo romano, com o seu espaço e cultura valorizados por Jerônimo, deveria 

aderir à crença correta e não se deixar enganar pelas astúcias inimigas, representadas pelo 

arianismo. As partes oriental e ocidental deveriam estar unificadas à doutrina nicena. Era 

necessário haver uma totalidade coerente no mundo político e religioso em que o autor 

vivia. Jerônimo preza por esses dois aspectos, político e religioso, entendidos 

conjuntamente pelo autor. A ecclesia poderia ser um fator de unidade político-religiosa 

no mundo romano. Acreditamos que o erudito tardo-antigo enxergava nela a oportunidade 

de uma conceitualização coerente do ponto de vista religioso e político para defender a 

sua crença, assim como a sua aplicabilidade. A partir de agora até o final desse capítulo 

focaremos a nossa análise no conceito de ecclesia e no uso dessa ideia na Crônica. 

 
Halani, Gypedes, Heruli, Saxones, Burgundiones, Alamanni et — o lugenda res publica! — hostes Pannonii 
uastauerunt”.  
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2.7 Ecclesia: uma breve definição histórico-linguística 
 

O nosso desejo ao apresentarmos um rápido histórico a respeito das significações 

dadas ao termo ecclesia é esclarecer que a palavra existia muito antes de Jerônimo e que 

o autor teve contato com ideias diferentes sobre ela, o que possivelmente o influenciou a 

esboçar o seu próprio conceito de ecclesia. Seria ingênuo da nossa parte desconsiderar os 

sentidos bíblicos do termo por tratarmos de um período bem posterior; como biblista, 

tradutor, filólogo, comentarista e exegeta, a ambiência linguística grega fez parte de quase 

todo o trabalho escriturístico do erudito. Tendo isso em mente, reforçamos o caráter 

conciso do que será apresentado nos parágrafos a seguir. 

A palavra ecclesia é uma variação latina do termo grego ἐκκλησία (transliteração: 

ekklēsia), o qual surgiu na Grécia Antiga no final do século VI a.C. em um contexto 

político. O termo significava “reunião de pessoas, assembleia, comunidade”, sendo 

utilizado para designar a principal assembleia da democracia ateniense, da qual faziam 

parte os cidadãos. A estudiosa Marilde Loiola de Menezes afirma em um artigo que a 

ekklésia era a assembleia do “povo” (aspas nossas), em que o cidadão ateniense homem 

adulto tinha o direito à palavra e ao voto, e que “constituindo-se na principal instância de 

participação política, a ekklésia ocupava lugar e excelência como principal base política 

das instituições democráticas atenienses”246. Menezes declara ainda sobre a ecclesia: 

Reunia-se com um mínimo de seis mil cidadãos, numa colina chamada 
Pnyx, nas proximidades da ágora. Dela estavam excluídos escravos, 
estrangeiros, mulheres, crianças e cidadãos privados de seus direitos 
políticos (atimoi). Caso algum representante desses segmentos fosse 
encontrado durante a realização de uma Assembleia, poderia ser 
condenado a sérias punições. Aristóteles descreve a ekklésia como o 
fórum credenciado para decidir a paz e a guerra; para construção e/ou 
rompimentos de alianças; para a promoção de leis, bem como para 
aplicá-las em caso de banimentos, de confiscações ou de pena de morte. 
Era também através da Assembleia que os magistrados prestavam 
contas de suas decisões durante (ou ao término de) seus respectivos 
mandatos (ARISTÓTELES, 1964, Cap. X, p. 115).247 

A partir do século primeiro depois de Cristo, em contexto cristão, tal sentido 

permanece, significando “um grupo de cidadãos reunidos para atividades sociopolíticas 

– assembleia, reunião”, segundo o “Léxico Grego-Português do Novo Testamento 

 
246 MENEZES, Marilde Loiola de. Democracia de Assembleia e Democracia de Parlamento: uma breve 
história das instituições democráticas. Sociologias, Porto Alegre, ano 12, no 23, jan./abr. 2010, p. 20-45, p. 
25-27. 
247 Ibidem, p. 25. 
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baseado em domínios semânticos”248. O Léxico apresenta dois exemplos contidos no livro 

de Atos dos Apóstolos, os quais apontam para o sentido em questão; o primeiro utiliza a 

terminologia ἐκκλησία: “εν τη εννομω εκκλησια επιλυτησεται, isso será decidido na 

assembleia regular” (At 19:39)”, e o segundo usa o sinônimo σημος: “ο σε Αλεζανδρος... 

ητελεν απολογεισθται τω σημω, mas Alexandre… queria se defender diante da 

assembleia dos cidadãos (At 19:33)”249. A respeito das duas palavras, o Léxico comenta: 

“É possível que, em ἐκκλησία, exista certa ênfase no fato de o povo estar reunido numa 

assembleia convocada de acordo com a lei, ao passo que, com σημος, se quer designar 

apenas uma reunião de cidadãos. No entanto, no NT [Novo Testamento] não se pode fazer 

clara distinção entre os significados dessas duas palavras”250.  

Não obstante, outra acepção do término ecclesia aparece na ambiência cristã na 

mesma época, a de ser uma reunião de pessoas exclusivamente cristãs. Vejamos abaixo: 
ἐκκλησία, as f: uma congregação de cristãos, ficando implícita a 
interação entre os membros - “congregação, igreja”. τη εκκλησια του 
θεου τη ουση εν Κορινθο, “à igreja de Deus que está em Corinto (1 Co 
1.2); ασπαςονται υμας αι εκκλησιαι πασαι του Χριστου, “todas as 
igrejas de Cristo vos saúdam” (Rm 16.16). Embora algumas pessoas 
tenham procurado encontrar no termo ἐκκλησία um significado mais ou 
menos literal de “aqueles que foram chamados para fora”, esse tipo de 
apelo à etimologia não é autorizado pelo significado que ἐκκλησία tinha 
no tempo do NT, tampouco encontra respaldo no uso do termo em 
épocas anteriores. O termo ἐκκλησία já circulava livremente durante 
vários séculos antes da era cristã e era usado em referência a uma 
assembleia de pessoas constituída por participação baseada em critérios 
bem definidos. Normalmente, em seu uso comum, designava uma 
entidade sociopolítica baseada no fato de todos os seus membros serem 
cidadãos de uma cidade-estado […] Para o NT, no entanto, é importante 
entender o significado de ἐκκλησία como uma “assembleia do povo de 
Deus”. Na tradução de ἐκκλησία, é preciso evitar um termo que se 
refere primeiramente a uma construção, e não a uma congregação de 
cristãos. Em muitos contextos, ἐκκλησία pode ser prontamente 
traduzido como “assembleia dos cristãos” ou “grupo daqueles que 
confiam em Cristo”. Às vezes, como em 1 Co 1.2, pode-se traduzir 
assim: “Paulo escreve às pessoas que creem em Cristo e que moram em 
Corinto”. No entanto, esta tradução omite um elemento significativo do 
termo ἐκκλησία, ou seja, o sentido de unidade corporativa não é 
especificado.251  

Ampliando a explicação concernente ao termo ἐκκλησία, há também a ideia, no 

século primeiro, da “totalidade das congregações de cristãos - ‘igreja’”, conforme o 

 
248 LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene A. (eds). Léxico Grego-português do Novo Testamento baseado 
em domínios semânticos. Trad. Vilson Scholz. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2013. 
249 Ibidem, p. 121. 
250 Ibidem. 
251 Ibidem, p. 115. 
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Léxico, no qual é feita a exemplificação deste sentido em um texto do Novo Testamento: 

“δυ ει Πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοσομησω μου την εκκλσιαν, ‘tu és Pedro, e sobre 

esta pedra construirei a minha igreja’ (Mt 16.18)”252. John D. Davis afirma que no 

contexto bíblico a palavra é utilizada para designar uma comunidade que reconhece Jesus 

Cristo como supremo legislador, e que se congregam para a adoração religiosa. Além 

desse sentido, com a multiplicação dos discípulos de Cristo por diversas cidades, o plural 

“igrejas” começou a ser empregado para indicar comunidades cristãs locais. A palavra 

também é usada para nomear a casa ou templo onde se reunia uma igreja particular253.  

Segundo Salvador Pié-Ninot254, o desenvolvimento da Igreja no Novo 

Testamento ocorre de modo preeminente no acontecimento de Pentecostes255 e no 

protagonismo dos apóstolos, em particular de Pedro, como pioneiro da primeira 

comunidade cristã: ele e Paulo, missionários dos gentios, tornam-se os grandes portadores 

do desenvolvimento e da formação da Igreja. Para fazer parte desta primeira comunidade 

cristã era preciso atender às seguintes exigências: conversão à fé em Cristo, batismo, dom 

do Espírito de Pentecostes, celebração eucarística, amor operante e comunitário (cf. At 

2,38.42-47). Nos próprios evangelhos, inseridos na narração sobre Jesus, encontram-se 

muitos elementos da formação da Igreja, como continuidade da pregação e missão do 

mesmo Jesus, especialmente através dos apóstolos. De modo ainda mais relevante, 

aparecem já elementos teológicos e organizacionais desta Igreja nascente na literatura 

paulina e nos outros escritos do Novo Testamento256. Ampliando o recorte cronológico a 

respeito da formação da Igreja para a época patrística257, Pié-Ninot comenta: 

[...] somente a partir dos Padres, como Inácio, Irineu, Orígenes, João 
Crisóstomo, e sobretudo Ambrósio e Agostinho, o tema da formação da 
Igreja se transformará numa impostação teológica sobre os 

 
252 Ibidem. 
253 DAVIS, John D. Dicionário da Bíblia. J.R.Carvalho Braga (trad.). Rio de Janeiro: JUERP, 1996, p. 
284. 
254 LATOURELLE, René; FISICHELLA, Rino. Dicionário de teologia fundamental. Luiz João Baraúna 
(trad.). Petrópolis/RJ: Vozes, 2017, p. 360. 
255 O Pentecostes no Novo Testamento refere-se ao episódio bíblico descrito no Livro de Atos, 2, 1-13, no 
qual 3 mil pessoas se converteram ao cristianismo e houve a descida do Espírito Santo à Terra, 
manifestando-se entre os novos fiéis através do falar em línguas.  
256  LATOURELLE, René; FISICHELLA, Rino. Dicionário de teologia fundamental. Luiz João Baraúna 
(trad.). Petrópolis/RJ: Vozes, 2017, p.360. 
257 O termo “Patrística” refere-se ao pensamento teológico dos chamados Pais da Igreja entre os séculos I/II 
e VIII. É diferente do conceito de “Patrologia”, que diz respeito apenas à vida e obras desses Pais. Para a 
tradição cristã, os Pais da Igreja “defenderam o evangelho de heresias e enganos; eles apresentaram 
comentários abrangentes sobre a Bíblia, explicativos, doutrinários e práticos, e publicaram inúmeros 
sermões, principalmente sobre o mesmo assunto; exibiram o significado e as implicações dos credos; 
registraram acontecimentos passados e presentes na história da igreja; e relacionaram a fé cristã com o 
melhor pensamento de sua própria época”. “Patristics”, In: CROSS, L.F.; LIVINGSTONE, E.A. (eds.). 
The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 1233. 
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fundamentos da Igreja [...] Com efeito, a partir da grande época 
patrística, a formação da Igreja é expressa na imagem misteriosa do 
nascimento desta Igreja do lado do Crucificado, como Eva da costela 
de Adão (Ambrósio, In Psalm. 36.37: PL 14, 986; Epist. 76,3s: PL 16, 
1260; Agost., In Joh. Tract. IX 2,10; XV 4,8; CXX 19,2: PL 35, 1463. 
1513. 1953).258 

O autor relaciona a formação da Igreja com a vinda de Cristo à Terra, à sua vida 

entre os homens e à sua ação salvífica. Com efeito, a ação salvadora de Jesus desenvolve-

se neste mundo somente através dos homens e de sua história. Nesta transmissão histórica 

ocupam uma missão relevante os apóstolos e seus sucessores, aos quais está confiado o 

ministério de conservar íntegro o “depósito da fé”. “Assim, a Igreja, em sua doutrina, em 

sua vida e em seu culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o 

que ela crê”259. Por este motivo, pode ser descrita como universale sacramentum salutis, 

formada por um elemento divino e por um humano, em analogia com o mistério do Verbo 

encarnado, sancta simul et semper purificanda. Nesta linha, deve-se sublinhar que a 

Igreja é “mistério” e, por sua vez, “sujeito histórico”, com a consequente “plenitude e 

relatividade” que isto comporta em sua “existência histórica”260. 

Pié-Ninot aponta ainda que Jesus Cristo é o “fundamento vivo” da Igreja, sendo que 

essa determinação encontra a sua realização nos mistérios salvíficos de Cristo, preparados 

desde as origens, articulados em sua encarnação, em seu mistério pascal e no envio do 

Espírito. “Com efeito, a ‘encarnação’ do Verbo fá-lo tornar-se pai da nova humanidade 

(cf. Rm 5,12.25), tornando possível ‘a recapitulação da história universal em Cristo’ (cf. 

Ef 1,10) pela mediação da Igreja creatura Verbi’”261.  

Com um enfoque não mais conceitual, Rossana Pinheiro defende que a ecclesia 

ganha paulatinamente relevância no âmbito político-religioso a partir de Constantino, ao 

passo que, no final do século IV, ela está estruturada e amalgamada ao poder político 

imperial. Sobre esse processo de consolidação da ecclesia ao longo do século IV, a autora 

discorre: 
Portanto, o período que vai da vitória de Constantino em 312 até a 
ascensão de Teodósio foi determinante para a consolidação da Igreja, 
uma vez que modificou os referenciais até então adotados para a 
construção da identidade cristã (MARKUS, 1997). De religião 
perseguida e produtora de mártires, esses “verdadeiros filósofos e 
amigos de Deus” que preferiam dar suas vidas a renegarem o verdadeiro 
Deus, o cristianismo passou a religião tolerada e incentivada porque 

 
258 LATOURELLE, René; FISICHELLA, Rino. Dicionário de teologia fundamental. Luiz João Baraúna 
(trad.). Petrópolis/RJ: Vozes, 2017, p. 360. 
259 Ibidem, p. 365. 
260 Ibidem, p. 365. 
261 Ibidem, p. 365. 
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abraçada pelos Imperadores e, em 381, pelo Império. Se tomarmos por 
base as afirmações de Eusébio de Cesareia (História Eclesiástica) e 
Paulo Orósio (História Apologética), poderíamos considerar que a 
história da Ecclesia teria nascido providencialmente com Roma e com 
Cristo, à medida que Roma e o Império desempenhariam uma função 
central na proliferação do cristianismo ao lhe fornecer um terreno, uma 
estrutura material, administrativa e espacial sem precedentes e que nem 
mesmo a morte de Cristo ou a derrocada do Império Romano 
colocariam fim. Isto porque, a Ecclesia se desenvolveria a partir da 
pregação apostólica, da fundação de dioceses, da constituição de 
comunidades monásticas e da determinação de uma hierarquia 
eclesial.262 

Embora tenhamos apontado informações importantes a respeito do 

desenvolvimento da ecclesia, destacamos a existência de múltiplos pensamentos e 

disputas no seio do próprio cristianismo no processo de absorção dessa religião ao poder 

político romano no século IV. Quanto à menção ao aspecto providencialista do contexto 

romano para a proliferação do cristianismo presente em autores cristãos tardo-antigos, as 

colocações de Pinheiro são bastante relevantes, principalmente quando pensamos que a 

base de redação para a Crônica de Jerônimo foi a Crônica de Eusébio, citada pela autora. 

Tratando da dimensão que a Igreja adquiriu dentro do panorama imperial no 

período tratado, o historiador Marcus Cruz afirma: 

Este estreitamento da ligação da Igreja com o poder secular beneficia 
de modo bastante acentuado o processo de triunfo da Igreja e 
cristianização da sociedade […]. Quanto ao estado romano, ele busca 
na religião cristã um elemento de unidade para o Império e de 
sustentação de seu sistema político. No entanto as disputas internas da 
Igreja e as querelas doutrinais e dogmáticas, que propiciam em muitas 
oportunidades a intervenção do Império em assuntos eclesiásticos 
acabam por contribuir para debilitar a força e o poder imperial, na 
medida que as autoridades acabam por tomar partido de uma ou outra 
corrente, transformando a querela religiosa em um fator de 
desequilíbrio do sistema imperial. Um segundo aspecto, também muito 
relevante na compreensão do processo de expansão do cristianismo e 
do triunfo da Igreja, é a organização e o papel desempenhado por esta. 
Por um lado a Igreja cristã construiu uma organização hierárquica que 
se espalhava por todo o mundo mediterrâneo, servindo assim de 
sustentáculo e agente incentivador da expansão do cristianismo. Por 
outro lado o clero conseguiu monopolizar a relação com o sagrado, ou 
seja, tornou-se o intermediário por excelência entre Deus e os homens. 
Em outros termos estamos diante de um processo interdependente, isto 
é o crescimento do cristianismo requer um aperfeiçoamento 
institucional da Igreja, que por sua vez sustenta e dinamiza a difusão da 
religião cristã. A progressiva interação da Igreja com o Império a partir 
do IV século, por um lado e o desenvolvimento institucional 
eclesiástico por outro faz com que a Igreja assuma a estrutura 

 
262 PINHEIRO, Rossana Alves Baptista. Cristianismo e Ecclesia na passagem da Antiguidade Tardia para 
a Idade Média. Revista História e Cultura. Franca-SP, v.2, n.3 (Especial), p.297-317, 2013, p.306. 
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administrativa tardo imperial como modelo para a construção de sua 
organização, chegando mesmo a constituir-se como um dos ramos da 
burocracia estatal. A principal influência da estrutura imperial no 
processo de desenvolvimento da organização eclesiástica é o princípio 
que norteia e caracteriza, não somente este fenômeno, mas toda a 
sociedade tardo antiga romana, isto é a concentração e a centralização 
de poder que se manifesta através do crescimento da hierarquização no 
seio da Igreja e no aumento de prestígio do sacerdócio […].263 

Conforme atesta o autor, a vinculação da Igreja cristã com o poder político 

imperial beneficia a ambos: por um lado, a sociedade romana é gradativamente 

cristianizada, e por outro, o poder imperial pauta-se no cristianismo para buscar nele 

aspectos de unidade, necessária para o bom funcionamento administrativo do império. 

Contudo, esse almejado fator de unidade que a política romana buscava na religião cristã 

não encontrava correspondência com a realidade, já que o próprio cristianismo era 

fragmentado, e a divisão não era algo bom nem para a religião nem para a política. Nesse 

sentido, somos consoantes à ideia da historiadora Janira Feliciano Pohlmann quando 

aponta: 

Nos primeiros séculos de nossa era, acreditamos ser impossível 
estabelecermos uma clara distinção entre uma doutrina tida como a 
oficial pelo imperium e as variantes de interpretação dos ensinamentos 
e da natureza de Jesus Cristo ou da crença em um Deus único. Tais 
explicações diferenciadas proliferavam no seio de distintas 
comunidades cristãs, as quais tinham em comum, somente, a intenção 
de seguir os mandamentos de Jesus Cristo. Prova disto são os inúmeros 
concílios “ecumênicos”, promovidos ao longo do século IV. Aberto aos 
bispos de todas as comunidades cristãs, estas reuniões impulsionaram e 
afirmaram os preceitos da cristandade, embora tenham distanciado 
comunidades ao estabelecerem dogmas aceitos por algumas e rejeitados 
por outras. Esta tentativa de universalidade promulgada por cristãos 
ditos católicos, como se designavam os nicenos, fora um discurso 
elaborado e sustentado ao longo do processo histórico, mas que, muitas 
vezes, afastou-se da realidade histórica e serviu para segregar vários 
grupos, ao invés de uni-los sob um arcabouço de dogmas264. 

É nesse sentido teórico que entendemos o esforço de Jerônimo em busca de uma 

unidade cristã pautada no dogma niceno. Pensamos, além disso, que o posicionamento 

favorável do cronista em relação ao cristianismo niceno e contrário ao que considera 

herético, notavelmente o arianismo, influencia profundamente a ideia que o autor tinha 

 
263 CRUZ, Marcus. O ser cristão e o triunfo da Igreja. Um estudo acerca das transformações da identidade 
do homem ocidental. Associação Nacional de História – ANPUH XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA – 2007, p.4-5. 
264 POHLMANN, Janira Feliciano. Uma identidade cristã-nicena: Graciano e Valentiniano II sob a 
pena de Ambrósio, Bispo de Milão (374-397 D.C.). 2016. 243 f. Tese (Doutorado em História) - Setor de 
Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p.26. 
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e/ou construiu a respeito da ecclesia. Não há como dar conta da realidade daquele 

contexto, porque a realidade é heterogênea, excedendo a nossa interpretação. Porém, 

podemos tentar entendê-la através de uma das muitas vozes do período.  

2.8 Ecclesia na Crônica de Jerônimo 

Existem quatorze referências diretas à palavra ecclesia na Crônica de Jerônimo, 

de acordo com a versão que faz parte da coleção Documenta Catholica Omnia. Quatro 

delas referem-se à governação de Constantino, oito aos seus filhos, uma a Juliano e uma 

a Joviano. São doze referências ao termo no contexto da dinastia constantiniana, a 

primeira a governar sob a absorção imperial do cristianismo. Vejamos no quadro abaixo: 

Ano 
d.C.  

Ano de governo 
romano  

Fonte  

329  
  

23 de 
Constantino  

Antiochiae post Tyrannum vicesimus ordinatur episcopus Vitalis.
Post quem vicesimus primus Philogonus. Cui successit vicesimus
secundus Paulinus. Post quem vicesimus tertius Eustachius. Quo
in exsilium ob fidem truso, usque in praesentem diem, Ariani
Ecclesiam occupaverunt, id est Eulalius, Eusebius, Euphronius,
Placillus, Stephanus, Leontius, Eudoxius, Meletius, Euzoius,
Dorotheus, rursum Meletius. Quorum idcirco tempora non
digessi, quod cos hostes potius Christi, quam episcopos, judicem.

330  
  

24 de 
Constantino  

Alexandrinae Ecclesiae decimus nonus ordinatur episcopus Ath
anasius.  (Em Helm não aparece “ecclesia”)  

331  25 de 
Constantino  

Romae tricesimus secundus Ecclesiam tenuit Marcus Mensibus
octo. Post quem tricesimus tertius ordinatus est Julius annis
sedecim, mensibus quatuor.  

337   31 de 
Constantino  

Constantinus extremo vitae suae tempore ab Eusebio
Nicomediensi epíscopo baptizatus, in Arianum dogma declinat:
a quo usque in praesens tempus ecclesiarum rapinae, et totius
orbis est secuta discordia.  

344   8 de Constâncio, 
Constantino 
(filho) e 
Constante  

Neocaesarea in Ponto subversa, excepta ecclesia, et episcopo,
caeterisque qui ibi reperti sunt.  

348   12 de 
Constâncio  

Quadragesimus Maximus post Macarium Hierosolymorum
episcopus moritur. Post quem Ecclesiam Ariani invadunt: id est
Cyrilius, Eutychius, rursum Cyrillus, Irenaeus, tertio Cyrillus,
Hilarius, quarto Cyrillus; quórum Cyrillus, um a Maximo fuisset
presbyter ordinatus, et post mortem ejus ita ei ab Acacio,
epíscopo Caesariensi, et caeteris episcopis Arianis episcopatus
promitteretur, si ordinationem Maximi repudiasset, diaconus in
ecclesia administravit: ob quam impietatem sacerdoti mercede
pensatas, Heraclium, quem moriens Maximus in suum locum
substituerat, varia fraude sollicitans, de epíscopo in presbyterum
regradavit.  
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349   13 de 
Constâncio  

Romanae Ecclesiae tricesimus quartus ordinatur episcopus
Liberius. Quo in exsilium ob fidem truso, omnes clerici
juraverunt quod nullum alium susciperent. Verum cum Felix al
Arianis fuisset in sacerdotium substitutus, plurimi pejeraverunt:
et post anum cum Felice ejecti sunt: quia Liberius taedio victus
exilii, et in haeretica pravitate subscribens, Romam quase victor
intraverat.   

355   19 de 
Constâncio  

Donatus, a quo supra Donatianos dici in Africa memoravimus,
Carthagine pellitur. Quidam sectatores ejus etiam Montenses
vocant, eo quod ecclesiam Romae primum in monte habere
coeperunt.  

355   19 de 
Constâncio  

Eusebius Vercellensis episcopus, et Lucifer, ac Dionysius
Caralitanae, et Mediolanensis Ecclesiae episcopi, Pancratius
quoque Romanus presbyter, et Hilarus diaconus distantibus inter
se ab Arianis et a Constantio damnantur exsiliis.  

359   23 de 
Constâncio  

Omnes pene totó orbe Ecclesiae sub nomine pacis et regis
Arianorum consortio polluuntur.  

360   24 de 
Constâncio  

Constantinopoli máxima ecclesia dedicatur.  

363   3 de 
Juliano (como A
ugustus)  

Ecclesiae Antiochiae clausa, et gravíssima imminentis
persecutionis procela Dei voluntate sopita est. Nam Julianus in
Persas profectus nostrum post victoriam diis sanguinem voverat:
ubi a quodam simulato perfuga ad deserta perductus, cum fame
es siti Apostata perdidisset exercitum, et inconsultius a suorum
erraret agminibus, ab obvio forte hostium equite conto ilia
perfossus interiit, anno aetatis XXXI [al. XXXII]. Post quem
sequenti die Jovianus ex primicerio domesticorum imperator
factus est.  

366   2 
de Valentiniano 
e Valente  

Romanae Ecclesiae tricesimus quintus ordinatur episcopus
Damasus. Et post non multum temporis intervallum Ursinus [al.
Ursicinus] a quibusdam episcopus constitutus Sicinium cum suis
invadit: quo Damasianae partis populo confluente, crudelissimae
interfectiones diversi sexus perpetratae.  

 

Não nos causa surpresa observar que a designação ecclesia está presente 

majoritariamente no período que diz respeito a Constantino e a seus filhos. Constantino 

era o nome mais proeminente quanto ao início do processo de institucionalização política 

do cristianismo. A ideia que o cronista possuía sobre o que era, ou deveria ser, a ecclesia 

sobrepassa a aparição dessa terminologia na obra, pois o conceito excede a palavra. Ainda 

assim, buscaremos partir da explicitação da palavra para observarmos elementos 

contextuais, visando à aproximação com o pensamento do autor.  

Nem sempre a terminologia ecclesia presente na edição latina da Catholica Omnia 

consta na edição latina de Helm. Ainda assim, consideramos a nomenclatura, pois 

percebemos que, embora Jerônimo possa não ter utilizado o vocábulo - se considerarmos 
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apenas Helm -, o sentido do que o autor cristão afirmou está presente em ambas as 

edições. É o caso, por exemplo, de quando o monge menciona a ordenação de Atanásio 

como bispo na igreja de Alexandria. Conforme a versão da Catholica Omnia: 

“Alexandrinae Ecclesiae decimus nonus ordinatur episcopus Athanasius” a palavra 

ecclesia é explicitada, já em Helm o apontamento é de que Atanásio foi ordenado ao 

episcopado alexandrino, sem o aparecimento de tal terminologia: “Alexandriae XIX 

ordinatur episcopus Athanasius”.  

De qualquer maneira, as duas versões latinas mantêm o sentido textual, indicando 

que determinado indivíduo foi colocado em uma função eclesiástica importante. Sendo 

assim, mesmo que ausente o termo ecclesia, se seguirmos com Helm, há correspondência 

estreita entre ecclesia e episcopus no pensamento do Jerônimo cronista. Poderia parecer-

nos óbvio tal afirmação, já que quando olhamos para o cargo episcopal na tardo-

antiguidade, estamos nos referindo de maneira geral ao bispo cristão, aquele homem que 

é assim nomeado desde o período bíblico ao possuir a função de cuidar de certa igreja 

local. É o indivíduo literalmente “encarregado”, “supervisor” de um grupo de cristãos. 

 Contudo, se ampliarmos o olhar para a cristandade do espaço romano como um 

todo, percebemos que o cristianismo, em todas as suas vertentes doutrinárias, não se 

limitava à esfera elitizada, ou melhor dizendo, ao âmbito político-religioso concernente à 

cúria imperial e aos episcopados. Muito pelo contrário, a religião cristã abarcava diversos 

setores populacionais citadinos, a começar pelas pessoas desprovidas de prestígio 

socioeconômico, desde a pregação iniciada por Jesus Cristo e levada a cabo por seus 

discípulos. Sendo assim, Jerônimo poderia referir-se à ecclesia associando-a com tais 

pessoas, as mais humildes, pioneiras no crédito oferecido à crença cristã. Poderia, até 

mesmo, vincular a ecclesia com setores populacionais campesinos ou citadinos, entre 

outras possibilidades. Entretanto, o autor aborda o termo quase sempre conectando-o a 

um grupo específico: uma localidade eclesiástica que tem à frente um bispo. Quando não 

o faz dessa maneira, ou seja, quando Jerônimo aplica o vocábulo sem referir-se a um 

espaço determinado, fala de uma ecclesia não vista, formada por um corpo, sem 

especificá-lo. Certamente que esse corpo engloba todos os crentes na fé cristã, mas não é 

a intenção do estridonense fazer menções direcionadas a outras populações que não sejam 

a de seu maior interesse ou de seus círculos mais próximos.  

Atingindo o ponto nevrálgico, não é o propósito de Jerônimo voltar o seu olhar a 

grupos que não poderiam embasá-lo na sua definição do que seria o cristianismo 

verdadeiro; ao que tudo indica, os bispos eram personagens indispensáveis na formatação, 
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mesmo que temporárias, de dogmas e doutrinas. Tal recurso é abundantemente utilizado 

pelo autor na Crônica. Lembremo-nos, ainda, que o papel episcopal não se limitava ao 

campo religioso, mas alcançava a esfera política, social e jurídica. Com tal recordação, 

voltamos a nossa atenção a um contexto marcado por diferentes facetas e caracterizado 

pelo imbricamento da política e da religião, também na obra jeronimiana.  

A primeira menção ao termo ecclesia na continuação da Crônica de Eusébio feita 

por Jerônimo está circunscrita em 328 d.C., no 22° ano da governação de Constantino I:  

 
Após Tirano, é ordenado o 20° bispo de Antioquia, Vitálio. Depois dele, 
o 21°, Filógono, a quem sucede o 22°, Paulino. Depois, o 23° é 
Eustáquio, que foi exilado por causa da fé e de quem os arianos 
tomaram a igreja, até os presentes dias, isto é, Eulálio, Eusébio, 
Eufrônio, Placilo, Estéfano, Leôncio, Eudóxio, Melécio, Euzóio, 
Doroteu e novamente Melécio. Mas eu não tenho resolvido essas datas, 
porque, antes, julgo eles inimigos de Cristo do que bispos265. 

 

 Conforme notamos acima, ecclesia está ligada à palavra “arianos”, através da frase 

“Ariani Ecclesiam occupaverunt”, que quer literalmente dizer “os arianos ocuparam a 

igreja”. Entre os vários significados que a terminação occupare apesenta no Novíssimo 

Dicionário Latino-português266, Jerônimo parece ter utilizado-a com o sentido de 

“apoderar-se, assenhorar-se de, meter-se de posse de, ocupar, ter, possuir, dominar”.  

Na edição latina de Helm, o verbo utilizado é optenere na terceira pessoa do plural 

para concordar com Arriani (os arianos): “Arriani ecclesiam optinuerunt”. Para fins 

práticos, ambos os termos occupare e optinere apresentam o sentido de “tomar, obter, 

manter, prevalecer”. Sendo assim, segundo Jerônimo, indivíduos de crença ariana 

assumiram o comando episcopal da cidade de Antioquia em contraposição aos bispos 

antecessores, que defendiam a causa nicena. Os bispos “inimigos de Cristo” eram Eulálio, 

Eusébio, Eufrônio, Placilo, Estéfano, Leôncio, Eudóxio, Melécio, Euzóio e Doroteu, até 

o momento da escrita267. 

 
265 “Antiochiae post Tyrannum XX ordinatur episcopus Vitalis. Post quem XXI Filogonius, cui successit 
XXII Paulinus. Post quem XXIII Eustathius. Quo in exilium ob fidem truso usque in praesentem diem 
Arriani ecclesiam optinuerunt, id est Eulalius, Eusebius, Eufronius, Placillus, Stefanus, Leontius, Eudoxius, 
Meletius, Euzoius, Dorotheus, rursum Meletius. Quorum idcriso tempora non digessi, quod eos hostes 
potius Christi quam epíscopos iudicem”.  
266 Novíssimo Dicionário Latino-português. Etimológico, Prosódico, Histórico, Geográfico, 
Mitológico, Biográfico etc.  RJ, BH: Livraria Garnier, 1993, p.809. 
267 Na versão inglesa de Roger Pearse a sentença está traduzida como “the Arians got the church until the 
present day” (http://www.tertullian.org/fathers/jerome_chronicle_02_part1.htm Acesso em 03/08/2020); a 
versão em inglês de Malcolm Donalson afirma “Arian have continued to control the church in Antioch” 
(DONALSON, Malcolm Drew. A translation of Jerome’s Chronicon with historical commentary. 
Lewiston: Mellen University Press, 1996); e a tradução francesa de Jeanjean e Lançon expõe “l’église y fut 
occupée jusqu’à ce jour par des ariens” (Jeanjean, Benôit; Lançon, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. 
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Trata-se de uma menção explicitamente negativa aos arianos, porque Jerônimo 

considera os bispos de vertente ariana “antes inimigos do que bispos”, tanto que a eles 

nem mesmo atribui datação ou posição numérica na assunção do cargo episcopal, como 

fizera com os que os antecederam. Antes disso, o autor destaca o exílio do 23° bispo 

ordenado, chamado Eustachius (Eustácio), submetido ao exílio “por razão da sua fé”. A 

sua fé era contra o arianismo, motivo pelo qual muito provavelmente foi banido de 

Antioquia por mando dos arianos/imperador. Jerônimo fala um pouco mais a respeito de 

Eustácio em outra obra sua, Sobre os homens ilustres, nome que já demonstra a intenção 

do autor em abordar determinadas figuras históricas e a sua admiração por eles. Assim 

faz Jerônimo através de 135 descrições breves sobre varões atuantes em contexto cristão. 

Sobre Eustácio, há a seguinte colocação na obra:  

Eustácio, de Side, na Panfília, primeiramente bispo de Beroia na Síria 
e depois de Antioquia, governou a igreja e, compondo muitas questões 
contra a doutrina dos arianos, foi exilado sob o imperador Constantino 
até Trajanópolis na Trácia, onde está sepulto até os dias de hoje. 
Trabalhos seus são ‘Sobre a alma’, ‘Sobre o ventriloquismo contra 
Orígenes’ e ‘Cartas’, muito numerosas para mencionar268. 
 

Eustácio foi bispo de Antioquia entre os anos 324/325 - pouco antes do Concílio de 

Niceia - e 332, data do seu exílio sob o governo de Constantino I. Tal bispo participou 

ativamente do concílio e manifestou-se desfavorável a Eusébio de Cesareia 

posteriormente, acusando-o de ser adepto do arianismo, pela simpatia que destinava a 

Orígenes,  intérprete alegórico das Escrituras no século III. Tal alegação não foi aceita 

de maneira favorável entre os bispos orientais e um sínodo foi realizado em Antioquia no 

ano de 332, levando Eustácio a ser condenado sob a afirmação de ter seduzido uma 

mulher, de acordo com a epítome de Fócio da obra de Filostórgio, historiador que viveu 

aproximadamente entre 368 e 439269.  

É interessante observar que os bispos que antecederam Eustácio em Antioquia, 

segundo a Crônica de Jerônimo, Tyrannum (Tirano) o 19°, Vitalis (Vitálio) o 20° bispo, 

 
Continuation de la Chronique d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction 
française inédite, p.79). A escolha dos verbos/expressões verbais das respectivas versões: “got”, “to 
control” e “fut occupée” reforçam a ideia original de Jerônimo de uma ocupação/tomada ariana da igreja 
de maneira negativa.  
268 De Uiris Ilustribus, 85: “Eustathius, genere Pamphylius Sidetes, primum Beroae Syriae, deinde 
Antiochiae rexit ecclesiam et adversus Arianorum dogma multa componens sub Constantino príncipe 
pulsus est in exilium Traianopolim Thraciarum, ubi et usque hodie conditus est. Extant eius volumina De 
anima, De ἐγγαστριμύθω adversum Origenem et infinitae epistulae, quas enumerare longum est”. 
269 A obra História Eclesiástica de Filostórgio, a qual fala sobre a controvérsia ariana, está perdida, mas 
restaram epítomes feitos por Fócio. O trecho que fala sobre a razão da condenação de Eustácio encontra-se 
no epítome ao Livro 2, capítulo 7. 
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Philogonus (Filógono) o 21°, e Paulinus (Paulino) o 23°, não são abordados em Sobre os 

homens ilustres. Podemos imaginar porque Paulino não foi inserido na obra, já que há 

controvérsias quanto à linha dogmática que seguia – se nicena ou ariana. Caso fosse de 

fato ariano270, poderíamos pensar que não tivesse sido colocado de forma explicitamente 

negativa por Jerônimo, dada a relação que tiveram. Por outro lado, Filógono opunha-se 

ao arianismo, tal como Eustácio, porém não recebeu a honra de fazer parte do escrito 

jeronimiano. Talvez apenas Eustácio tenha se destacado aos olhos de Jerônimo porque 

foi o representante de Antioquia no Concílio de Niceia. 

De Tirano e Vitálio não há maiores informações quanto ao que defendiam no campo 

dogmático. Em relação aos “inimigos de Cristo”, também não possuímos mais 

informações. O nome “Euzóio” está entre os célebres na obra jeronimiana, contudo nos 

parece que não é o mesmo mencionado na Crônica. O curioso entre os bispos 

considerados arianos por Jerônimo, os quais não são dignos nem mesmo de serem 

nomeados “bispos”, é Eusébio271 estar entre eles. De acordo com Jeanjean e Lançon, esse 

Eusébio é o de Cesareia, o qual permanece no bispado por um breve período entre Eulálio 

e Eufrônio, em 332. Contudo, tal nome não está listado entre os bispos antioquenos do 

século IV272. 

A segunda menção à terminologia ecclesia que Jerônimo faz em sua Crônica é no 

trecho que diz o seguinte: “Alexandrinae Ecclesiae decimus nonus ordinatur episcopus 

Athanasius”, o qual significa “Atanásio é ordenado o 19° bispo da Igreja de Alexandria”, 

fato circunscrito nas fontes entre 328 e 330 d.C. A importância de Atanásio ao longo do 

século IV é grande, não apenas porque assumiu como função relevante o episcopado da 

sede alexandrina, como também por ter se destacado no Concílio de Niceia em 325. 

Jerônimo não poderia ter construído uma narrativa ortodoxa sem considerar a figura de 

Atanásio como uma fonte de legitimação do cristianismo considerado o verdadeiro pelo 

monge. Tanto é assim, que o bispo alexandrino foi rememorado em outros quatro 

momentos da Crônica e em outras obras jeronimianas: três vezes em Apologia contra 

 
270 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, 78, nota c, os 
autores afirmam que Paulino era ariano. 
271 No excerto que segue, Jerônimo demonstra a sua admiração por Eusébio quando se dirige a Rufino, ao 
mesmo tempo em que manifesta a sua discordância em relação à crença do bispo de Cesareia: “O 
sapientíssimo Eusébio – eu disse sapientíssimo, não católico, para que não trames para mim uma calúnia 
com tua maneira habitual e, também nisso – não faz no decorrer dos seis volumes nada mais que manifestar 
que Orígenes partilha sua fé, isto é, a perfídia ariana...” (Apologia contra Rufino, 2, 16).  
272 https://web.archive.org/web/20110731103713/http://www.balamand.edu.lb/theology/ignpatriarchs.htm 
Acesso em 04/08/2020. 
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Rufino, uma vez em Vida de Paulo, uma vez nas Epístolas e cinco vezes em Sobre os 

Homens Ilustres. A última, escrita uma década depois, atesta a respeito de Atanásio: 
Atanásio bispo de Alexandria, fortemente pressionado pelas armadilhas 
dos arianos, fugiu de Constâncio, governador da Gália. Voltando de lá 
com cartas e, depois da morte do imperador, novamente refugiou-se e 
continuou escondendo-se até a ascensão de Joviano, quando ele 
retornou para a igreja e faleceu durante o reino de Valente. Vários 
trabalhos seus estão em circulação; dois livros Contra as nações, um 
Contra Valente e Ursácio, muitos Sobre a Virgindade e Sobre a 
perseguição dos Arianos, também Sobre os títulos dos Salmos e Vida 
de Antônio o monge, e Epístolas festivas e outras obras muito 
numerosas para mencionar273.  

 

Ecclesia aparece também circunscrita no ano de 331 (terceira menção), em que 

Jerônimo explica: “Marcos mantém por 8 meses o 32° bispado da Igreja de Roma, depois 

dele é ordenado o 33°, Júlio, que permanece por 16 anos e 4 meses”274. Na realidade, 

Marcos esteve à frente do cargo episcopal entre janeiro e outubro de 336, quando lhe 

sucede Júlio, o qual permaneceu por mais longo tempo (337-352)275. Existe possivelmente 

uma referência ao mesmo Marcos em uma carta que o imperador Constantino I endereça 

ao bispo Melquíades no ano de 313, requerendo um sínodo para debater o caso de 

Ceciliano de Cartago276. Exceto por tais citações, o bispo Marcos parece-nos não possuir 

maior relevância no cenário tardo-antigo romano. Contudo, a importância do papel 

episcopal se sobrepõe a uma determinada pessoa; a sua definição enquanto autoridade 

eclesiástica excede os indivíduos que a assumem momentaneamente.  

Para além disso, ao nosso ver, o ponto crucial da citação de Jerônimo nesse excerto 

não é a associação de Marcos, ou Júlio, à igreja de Roma, mas a proeminência é da própria 

igreja de Roma, já que ela mantém bispos nicenos na liderança. Ao tempo em que o 

 
273 De Uiris. Ilustribus, 87: “Athanasius, Alexandrinae urbis episcopus, multa Arianorum perpessus 
insidiis, ad Constantem Galliarum principem fugit, unde reversus cum litteris et rursus post mortem illius 
fugatos usque ad Ioviani imperium latuit, a quo recepta ecclesia sub Valente moritur. Feruntur eius 
Adversum gentes duo libri et Contra Valentem et Ursacium unus et De virginitate et De persecutionibus 
Arianorum plurimi et De psalmorum titulis et historia Antonii monachi vitam continens et Έορταστικαὶ 
epistulae et multa alia quae enumerare longum est”. Em relação à obra mencionada “Contra as nações”, 
esse título advém da fonte latina e da tradução inglesa. Na tradução italiana aparece “Contra os pagãos”. 
274 “Romae tricesimus secundus Ecclesiam tenuit Marcus mensibus octo. Post quem tricesimus tertius 
ordinatus est Julius annis sedecim, mensibus quator”. 
275 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, p.79, nota a; 
Donalson, Malcolm Drew. A translation of Jerome’s Chronicon with historical commentary. Lewiston: 
Mellen University Press, 1996, p. 63. 
276 DONALSON, Malcolm Drew. A translation of Jerome’s Chronicon with historical commentary. 
Lewiston: Mellen University Press, 1996, p.63. Ceciliano foi nomeado bispo de Cartago por volta de 311, 
contudo não foi aceito pelos partidários de Donato, os quais acusavam-no de ter traído a fé cristã, assim 
como os que o ordenaram bispo, durante a perseguição de Diocleciano em 303. 
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erudito cristão redige a Crônica no início da década de 380, ele já havia manifestado a 

sua devoção e submissão à sede episcopal romana, conforme atestam as epístolas 15 e 16 

destinadas ao bispo de Roma na época, Dâmaso.  

Na Crônica, o dálmata discorrerá sobre o episcopado romano por mais duas vezes. 

Nesses trechos, ecclesia está presente - são a sétima e décima quarta menção. 

Considerando que Jerônimo relata sobre outras sedes episcopais (Sicca, Antioquia – duas 

vezes, Alexandria – três vezes, Nicomédia, Nisibis, Constantinopla – duas vezes, Tréves 

– duas vezes, Neocesareia, Jerusalém, Gália, Cagliari, Milão – duas vezes, Pictavi, Arles, 

Ariminum (Rimini) – duas vezes, Selêucia, Laodiceia, Vercelae, Hispânia e Capadócia), 

Roma aparecer nesse contexto religioso por três vezes, assim como Alexandria, é um 

índice bastante considerável. As outras duas alusões ao episcopado romano são as 

seguintes: 
Libério é ordenado o trigésimo quarto bispo da Igreja de Roma, para 
quem, quando dirigido ao exílio por causa da sua fé, todos os clérigos 
juraram que eles não receberiam mais ninguém. Contudo, quando Félix 
foi substituído pelos arianos no sacerdócio, a maioria perjurou, e depois 
de um ano foram ejetados com Félix, porque Libério, tendo sido 
conquistado pelo tédio do exílio e subscrevendo à depravação da 
heresia, havia entrado em Roma como um conquistador.277  

Dâmaso é ordenado o 35° bispo da Igreja Romana, e depois de um 
intervalo não muito longo, Ursino é nomeado bispo por algumas 
pessoas, e com seus partidários invade (a igreja de) Sicinino, em que, 
vindo junto com algumas pessoas partidárias de Dâmaso, matanças 
muito cruéis foram cometidas por ambos os sexos.278 

  No primeiro trecho, o autor insere o acontecimento no ano de 349 e no segundo 

fragmento, em 365. Nessa última data, o governo imperial não possuía mais como 

dirigente algum membro da dinastia constantiniana, mas era Joviano o responsável pelo 

poder político. Dois dos bispos de Roma citados (Libério e Dâmaso) são mais conhecidos 

na historiografia como também no campo teológico que trata sobre o período. A nível 

pessoal, possuem uma importância maior para Jerônimo, já que o cristão foi batizado 

ainda antes dos vinte anos de idade por Libério, ao tempo da sua primeira estadia em 

Roma. Anos depois, quando retorna à cidade, trabalha com Dâmaso - para quem já havia 

direcionado cartas quase uma década antes.  

 
277 “Romanae Ecclesiae tricesimus quartus ordinatur episcopus Liberius. Quo in exsillium ob fidem truso, 
omnes clerici juraverunt quod nullum alium susciperent. Verum cum Felixab Arianis fuisset in sacerdotium 
substitutus, plurimi pejeraverunt: et post annum cum Felice ejecti sunt; quia Liberius taedio victus exsilii, 
et in haeretica pravitate subscribens, Romam quase victor intraverat”. 
278 “Romanae Ecclesiae tricesimus quintus ordinatur episcopus Damasus. Et post non multum temporis 
intervallum Ursinus a quibusdam episcopus constitutus Sicininum cum suis invadit: quo Damasianae partis 
populo confluente, crudelissimae interfectiones diversi sexus perpetratae”. 
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Em 352 Libério sucedeu a Júlio no episcopado romano e permaneceu na função até 

o final de 355, quando foi exilado. No trecho abaixo, há um resumo de como se deram os 

acontecimentos em torno do exílio e posterior libertação de Libério: 

Resistindo a Constâncio, que o incitou a se juntar ao partido anti-
atanasiano, Libério foi preso à noite e enviado a Milão pelo prefeito da 
cidade, Leôncio (Amiano, 15, 7, 1-10). De lá, após outra recusa de sua 
parte, ele foi exilado para Bereia, na Trácia, onde foi colocado sob a 
supervisão do bispo ariano Demófilo. Considerando a cadeira episcopal 
romana como vaga, Constâncio colocou Félix, o diácono dos diáconos 
de Libério, ali sob o conselho de Acácio de Cesareia (Atanásio, Hist. 
Arian., 75 e Jerônimo, De uir., 98). Foi em 357, após dois anos de exílio, 
que Libério cedeu à pressão. Em quatro cartas escritas naquele ano, ele 
subscreveu a condenação de Atanásio e aderiu à fórmula do Concílio 
de Sirmio de 351. Constâncio o autorizou a ir a Sirmio e depois a Roma, 
onde foi recebido com entusiasmo (Teodoreto, HE, 2, 14), pois ele era 
muito popular. Félix teve que deixar a cidade e se aposentar no Porto279.  

Na capital da província romana da Panônia chamada Sirmio (Sirmium), 

aconteceram vários concílios entre o final da década de 340 e o final da década de 350, 

os quais visaram à busca de acordos entre os bispos partidários do arianismo e os bispos 

ocidentais. Libério, defensor da fórmula nicena, aderiu às decisões do terceiro desses 

concílios em Sirmio, levando-o ao fim do exílio. Tal acontecimento é um exemplo de 

como o contexto político-religioso da época era heterogêneo e maleável. As convicções 

doutrinárias dos indivíduos, especialmente dos homens importantes, não eram as únicas 

definidoras das suas ações.  

Após a morte de Libério em 24 de setembro de 366, Dâmaso assume o episcopado 

romano, concomitante à proclamação de Ursino a bispo no local. Vários episódios 

conflituosos entre os partidários de ambos os bispos se sucederam. Jerônimo não explicita 

detalhadamente tais eventos, seguindo a característica da obra em apresentar os fatos de 

 
279 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, p. 88, nota b. 
“Résistant à Constance qui le pressait de rejoindre le parti anti-athanasien, Libère fut arrêté de nuit et envoyé 
à Milan par le préfet de la Ville, Léontius (Ammien, 15, 7, 1-10). De là, après un nouveau refus de sa part, 
il fut exilé à Bérée, en Thrace, où il fut placé sous la surveillance de l'évêque arien Démophile. Considérant 
le siège épiscopal romain comme vacant, Constance y plaça Félix, le doyen des diacres de Libère, sur les 
conseils d'Acace de Césarée (Athanase, Hist. Arian., 75 et Jérôme, De uir., 98). C'est en 357, après deux 
ans d'exil, que Libère céda aux pressions. Dans quatrre lettres rédigées cette année-là, il souscrivit à la 
condamnation d'Athanase et adhéra à la formule du concile de Sirmium de 351. Constance l'autorisa à se 
rendre à Sirmium, puis à Rome, où il fut accueilli dans l'enthousiasme (Théodoter, HE, 2, 14), car il était 
très populaire. Félix dut quitter la Ville et se retira à Portus. Cette notice condense la diachronie dans ses 
notices. On peut la considérer comme délibérée. On retrouve ici le décalage de trois ans signalé plus haut”. 
No trecho em De uir. citado pelo autor, Jerônimo afirma que Acácio, bispo na cidade de Cesareia, tinha 
tanto prestígio perante Constâncio que o fez eleger em Roma como bispo Félix, em substituição a Libério. 
“In tantum autem sub Constantio imperatore claruit ut in Liberii locum Romae Felicem episcopum 
constitueret”. 
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forma sucinta. Ursino, porém, atuou no episcopado romano por um ano, até 367, e 

Dâmaso permaneceu no cargo até aproximadamente o ano de 384, data de seu 

falecimento. Ursino não será um “homem ilustre” de Jerônimo, Dâmaso sim. 

O quarto apontamento ao termo ecclesia está circunscrito no ano de 337: “Bem no 

final da sua vida, Constantino foi batizado pelo bispo Eusébio de Nicomédia, caindo no 

dogma ariano: a partir desse tempo até agora têm-se seguido a devastação das igrejas e a 

discórdia em todo o mundo”280. Esse excerto é um dos mais polêmicos no que concerne 

à política religiosa de Constantino. O governante foi o responsável por convocar o 

Concílio de 325, que condenou a doutrina ariana. Doze anos depois, o imperador foi 

batizado por um bispo ariano. Essa aparente discrepância de ações por parte de 

Constantino foi interpretada de formas diferentes na historiografia. Vários autores que 

possuíram/possuem uma visão negativa a esse respeito estão embasados em uma tradição 

que remonta ao relato apresentado na Crônica de Jerônimo. 

 Jerônimo dispensou ao imperator um olhar com tom bastante crítico, uma vez que 

o mesmo indivíduo, responsável por compor um edito que concedeu liberdade ao 

cristianismo, foi o mesmo que depois “desviou-se” do cristianismo verdadeiro. É o que 

frisa Vincenzo Ajello na passagem a seguir: 

É uma afirmação inequivocamente clara e, ao mesmo tempo, 
provocadoramente séria: Constantino, ele - diríamos - que concedeu 
liberdade de culto aos cristãos depois da Ponte Mílvio e que se 
comprometeu com a unidade da igreja de forma direta e participativa, 
foi batizado - Jerônimo afirma - por um bispo considerado por muitos 
como próximo das posições arianas; Constantino, portanto, declinou em 
direção à heresia de Ário: ele, que tinha agido como um campeão da 
ortodoxia, morre como um herege, e nessa declinação é possível captar 
o juízo de valor negativo que qualifica a notícia, um juízo que anuncia 
a posterior avaliação de Jerônimo, a de que a tal fato seguiu-se a 
discórdia entre as igrejas281. 

Seguindo raciocínio semelhante, Degórski constata que “São Jerônimo vê no 

imperador Constantino I um seguidor da heresia ariana e, dessa forma, um iniciador de 

 
280 “Constantinus extremo vitae suae tempore ab Eusebio Nicomediensi episcopo baptizatus, in Arianum 
dogma declinat: a quo usque in praesens tempus ecclesiarum rapinae, et totius orbis est secuta discórdia”. 
281 “Si trata di una affermazione inequivocabilmente chiara e, allo stesso tempo, provocatoriamente grave: 
Costantino, colui – diremmo – che aveva concesso la libertà di culto ai cristiani dopo Ponte Milvio e che si 
era impegnato per l’unità della chiesa in maniera direta e partecipe, è battezzato – aferma Girolamo – da un 
vescovo da molti ritenuto vicino alle posizioni Ariane; Costantino, dunque, declinat verso l’eresia di Ario: 
egli, che aveva agito da campione della ortodossia, muore da eretico, e in quel declinat è possibile cogliere 
il giudizio di valore negativo che qualifica la notizia, um giudizio che preannuncia la successiva valutazione 
di Girolamo, a de que a tal fato seguiu-se a discórdia entre as igrejas”. AJELLO, Vincenzo. La fortuna della 
notizia geronimiana su Costantino ‘eretico’. Messana. Rassegna di Studi Filologici Linguistici e Storici. 
Università degli Studi di Messana. Facoltà di Lettere e Filologia, V.13, 1992, p.222-223. 
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uma série de imperadores filo-arianos que perseguirão os ortodoxos, praticamente até a 

chegada do imperador católico Teodósio I”282. 

Outros autores analisam os fatos de maneira diversa. O batismo ao fim da vida era 

comum no período em questão, Donalson indica que a ênfase do batismo de Constantino 

foi a purificação dos pecados e não a iniciação em uma comunidade283. Jeanjean e Lançon 

expõem que essa passagem é crucial para compreender a política ariana de Constâncio II 

como uma continuação da política de seu pai, Constantino, e não uma ruptura, além de 

explicar a postura de reserva que a historiografia católica assume em relação a 

Constantino284. 

À época do batismo, o acontecimento começa a ser divulgado. Eusébio de Cesareia, 

apesar de não salientar o fato,  

[...] declara implicitamente, quando, falando da estada em Nicomédia 
de Constantino gravemente doente, narra o desejo do imperador em 
receber o batismo, que foi administrado pelos bispos presentes, 
convocados pelo próprio imperador; uma indicação bastante geral, é 
claro, mas na qual os leitores contemporâneos poderiam facilmente 
vislumbrar a presença de Eusébio de Nicomédia285. 
 

Em contraposição, autores que viveram após Eusébio e que eram de tendência 

nicena, não explicitaram em suas obras o batismo ariano recebido por Constantino. 

Rufino de Aquileia, por exemplo, neutralizou a informação, fazendo com que “a imagem 

do primeiro imperador cristão resultasse completamente intocada pela heresia ariana”286. 

Outros importantes autores cristãos que criaram uma imagem do Constantino averso ao 

 
282 “Come possiamo costatare, san Girolamo vede nell’imperatore Costantino I un seguace dell’eresia ariana 
e, in tal modo, diviene l’iniziatore di una serie di quegli imperatori filoariani che perseguiteranno gli 
ortodossi praticamente fino all’arrivo dell’imperatore cattolico Teodosio I”. (DEGÓRSKi, Bazyli. Eretici 
ed eresie nel Chronicon di San Girolamo. Vox Patrum, 37, 2017, p. 376.) 
283 DONALSON, Malcolm Drew. A translation of Jerome’s Chronicon with historical commentary. 
Lewiston: Mellen University Press, 1996, p.66. 
284 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, p.81, nota a. 
“Ce passage est capital pour comprendre que la politique arienne de Constance II fut em continuité et non 
em rupture avec celle de son père et pourquoi l’historiographie catholique traita Constantin avec réserve”. 
285 “Eusebio di Cesarea [...] implicitamente dichiara, quando, a proposito della sosta a Nicomedia di 
Costantino gravemente ammalato, narra del desiderio manifestato dall’imperatore di ricevere il battesimo, 
che viene amministrato dai vescovi presenti, convocati dallo stesso imperatore; uma indicazione certo 
piuttosto generica, ma nella quale però i lettori contemporanei potevano facilmente intravedere la presenza 
di Eusebio di Nicomedia” (AJELLO, Vincenzo. La fortuna della notizia geronimiana su Costantino 
‘eretico’. Messana. Rassegna di Studi Filologici Linguistici e Storici. Università degli Studi di Messana. 
Facoltà di Lettere e Filologia, V.13, 1992, p.223). 
286 “Rufino faceva in modo che l’immagine del primo imperatore cristiano resultasse del tutto incontaminata 
dall’eresia ariana” (AJELLO, Vincenzo. La fortuna della notizia geronimiana su Costantino ‘eretico’. 
Messana. Rassegna di Studi Filologici Linguistici e Storici. Università degli Studi di Messana. Facoltà 
di Lettere e Filologia, V.13, 1992, p.229). 
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arianismo e adepto à fé nicena foram Sulpício Severo e Paulo Orósio. Vincenzo declara 

que 

A imagem historiográfica, mas também hagiográfica e popular, de 
Constantino como um imperador iluminado, instaurador e defensor da 
ortodoxia romana, é, na realidade, uma imagem habilmente elaborada 
entre o fim do século IV e o início do século V no ambiente da igreja 
ocidental e nicena. É uma construção precisa que, como resultado de 
necessidades identificáveis, faz do primeiro imperador cristão uma 
figura monolítica, sem facetas e dúvidas, praticamente incontestada, 
destinada a resistir por mais doze séculos, até o início do século XVII. 
Uma imagem que, de certa forma, atravessaria também grande parte das 
reflexões modernas sobre a tardo-antiguidade287. 

Assim, a notícia do batismo de Constantino pelas mãos de Eusébio de Nicomédia 

foi modificada ao longo do tempo, proporcionando uma visão do governante como uma 

espécie de pai político do cristianismo. Porém, quando retornamos à Crônica de Jerônimo, 

vemos no imperador alguém que não agiu como um ortodoxo niceno. A nosso ver, o 

interesse do autor niceno em abordar Constantino enfatizando tal ação negativa foi a de 

utilizá-lo como um exemplo a não ser seguido. Pensamos que também por esse motivo o 

erudito escolheu continuar a narrativa eusebiana, precisamente a partir desse líder 

imperial.  

A quinta menção ao vocábulo ecclesia refere-se ao ano 344: “Neocesareia, no 

Ponto, foi destruída, exceto a sua igreja, onde o bispo e as outras pessoas que ali haviam 

se refugiado foram salvas”288. A passagem é breve e não nos traz maiores informações. 

Sabemos que Jerônimo apenas cita a cidade de Neocesareia na obra Sobre os homens 

ilustres, no capítulo 65. Pensamos que a narrativa, ainda que breve, traz um significado 

importante ao apresentar o espaço eclesiástico situado nessa cidade como um lugar de 

livramento e salvação: toda a região foi destruída, menos a igreja local, a qual subsistiu, 

abrigou pessoas e as poupou-as de maiores desastres.  

As sexta e sétima referências ao termo ecclesia constam abaixo, o ano é 348: 

 
287 “L’immagine storiografica, ma anche agiografica e popolare, dell’imperatore Costantino, quale 
illuminato instauratore e fedele sostenitore della ortodossia romana, è um’immagine in realtà abilmente 
elaborata tra la fine del quarto e gli inizi del quinto secolo in ambiente della cheisa occidentale e nicena; 
uma accurata elaborazione che, a seguito di bem individuabili esigenze, crea del primo imperatore cristiano 
uma imagine monolitica, priva di sfaccettature, di zone d’ombra, destinata a resistere, sostanzialmente 
incontrstata, per oltre dodici secoli, sino agli inizi del XVII secolo. Uma imagine che, in certo qual modo, 
avrebbe poi attraversato anche gran parte della riflessione moderna sulla tarda antichità”.  AJELLO, 
Vincenzo. La fortuna della notizia geronimiana su Costantino ‘eretico’. Messana. Rassegna di Studi 
Filologici Linguistici e Storici. Università degli Studi di Messana. Facoltà di Lettere e Filologia, V.13, 
1992, p.221. 
288“Neocaesarea in Ponto subversa, excepia ecclesia, et episcopo, caterisque qui ibi reperti sunt”. 
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Máximo, o quadragésimo bispo de Jerusalém depois de Macário, morre. 
Depois dele os arianos tomam posse da Igreja: os quais foram Cirilo, 
Eutíquio, Cirilo novamente, Irineu, Cirilo pela terceira vez, Hilário, 
Cirilo pela quarta vez. Destes, Cirilo foi ordenado presbítero por 
Máximo e, depois da morte deste, o episcopado foi oferecido a ele por 
Acácio, bispo de Cesareia, e por outros arianos, se ele repudiasse a 
ordenação de Máximo. Quando recebeu o episcopado como 
recompensa por esta impiedade, ele fomentou várias intrigas contra 
Heráclio, a quem Máximo quis sucedê-lo em sua morte, e, como 
resultado, foi rebaixado à categoria de presbítero289.  

 
Cirilo é delineado como um ariano, aspecto que não é enfatizado pelo mesmo autor 

na obra Sobre os Homens Ilustres290. Jerônimo salienta os diversos períodos em que Cirilo 

esteve à frente do episcopado em Jerusalém, os quais se deram nas seguintes datações: de 

348 a 357, de 359 a 360, de 362 a 367 e de 378 a 387. Jeanjean e Lançon expõem que as 

diversas deposições e reabilitações de Cirilo correspondem à evolução da política 

religiosa dos imperadores do Oriente291. “Evolução” não significa para os autores uma 

melhoria ou desenvolvimento rumo ao progresso, mas as constantes mudanças e 

alternâncias empreendidas de acordo com cada liderança imperial durante as décadas de 

340 e 380, nas quais o poder imperial em terras orientais passou pelos governantes 

Constâncio II (337-361), Juliano (361-363), Joviano (363-364), Valente (364-378) e 

Teodósio (378-395), os quais professavam diferentes crenças religiosas. 

No tocante ao bispo Acácio, Jerônimo descreve na obra que trata dos “varões 

ilustres”: 
Acácio, que era chamado de monocular por ser cego de um olho, bispo 
da cidade de Cesareia na Palestina, compôs dezessete volumes Sobre 
Eclesiastes e seis sobre Diversas questões, e ainda muitos tratados de 
vários argumentos. Tinha tanto prestígio junto ao imperador Constâncio 
que conseguiu fazer Félix ser eleito bispo de Roma no lugar de 
Libério292. 

 
289 “Quadragesimus Maximus post Macarium Hierosolymorum episcopus moritur. Post quem Ecclesiam 
Ariani invadunt: id est  Cyrillus, Eutychius, rursum Cyrillus, Irenaeus, tertio Cyrillus, Hilarius, quarto 
Cyrillus: quórum Cyrillus, cum a Maximo fuisset presbyter ordinatus, et post mortem ejus ita ei ab Acacio, 
episcopo Caesariensi, et caeteris episcopais Arianis episcopatus promitteretur, si ordinationem Maximi 
repudiasset, diaconus in ecclesia asministravit: os quam impietatem sacerdotii mercede pensatus, 
Heraclium, quem moriens Maximus in suum locum substituerat, varia fraude sollicitans, de epíscopo in 
presbyterum regradavit”. 
290 De Uiris Ilusribus, 112. 
291 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, p. 87, nota a. 
“Les diverses dépositions et réhabilitations de Cyrille correspondente ensuite à l’évolution dela politique 
religieuse des empereurs d’Orient”. 
292 De Uiris Ilustribus, 98: “Acacius, quem quia luscus erat μονόφθαλμον nuncupabant, Caesariensis 
ecclesiae in Palestina episcopus, elaboravit In Ecclesiasten decem et septem volumina et Συμμίκτων 
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Na Crônica, Acácio é caracterizado por Jerônimo como um ariano e na biografia é 

apresentado como um bispo influente na corte imperial de Constâncio II. Notamos que o 

perfil dogmático e a prática política dos indivíduos envolvidos nesse contexto estão 

bastante entrelaçados. Qual dos dois elementos – crença ou ação política – precede um ao 

outro é difícil de determinar. Acreditamos que não é necessário tentar identificar qual 

aspecto influencia mais ao outro, e sim entender que há equívoco em buscar a separação 

de vínculos tão importantes desse momento histórico.  

A nona menção ao término que aqui analisamos alinha-se à data de 355 e afirma: 

“Donato, a quem mencionamos acima que na África os donatistas tomaram o seu nome, 

foi expulso de Cartago. Alguns de seus seguidores denominam também ‘Montenses’ 

aqueles que inicialmente ocuparam uma igreja em uma colina em Roma”293.  O donatismo 

desenvolveu-se durante o governo de Constantino como um desdobramento da 

perseguição aos cristãos realizada por Diocleciano, causando muito desconforto ao 

imperator, que lutou para conter a sua propagação, embora sem grande sucesso. Uma 

característica importante do movimento foi a ideia de que os cristãos que perjuraram a fé 

durante a perseguição não deveriam ser readmitidos no corpo de Cristo.  

Os elementos que compõem a formação e trajetória do donatismo são múltiplos, 

excedendo a questão propriamente religiosa, assim como ocorre com as demais 

nominadas “heresias”. O que mais nos interessa aqui é que Jerônimo acreditou ser digno 

mencionar a expulsão de um líder supostamente herege da região de Cartago. Além disso, 

é interessante percebermos a referência ao espaço romano como partícipe da crença. A 

designação de “montenses” para os donatistas de Roma é atestada em outras fontes, 

incluindo Agostinho e o próprio Jerônimo, na obra Debate entre luciferianos e 

ortodoxos294, escrita provavelmente pouco antes da Crônica.  
Donato, do qual os Donatistas assumiram o seu nome por toda a África 
sob o imperador Constantino e Constâncio, afirmando que durante a 
perseguição as escrituras haviam sido entregues pelos cristãos aos 
pagãos, os quais conseguiram enganar com a sua obra de persuasão 
quase toda a África e especialmente a Numídia. Restam deles muitos 

 
ζητημάτων sex, multos praetera diversosque tractatus. In tantum autem sub Constantio imperatore claruit 
ut in Liberii locum Romae Felicem episcopum constitueret”.  
293 “Donatus, a quo supra Donatianos dici in Africa memoravimus, Carthagine pellitur. Quidam sectatores 
ejus etiam Montenses vocant, eo quod ecclesiam Romae primum in monte habere coeperunt”. 
294 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, 2002, p. 92, 
nota h. 
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escritos no que concerne à sua heresia, e um livro Sobre o Espírito 
Santo, que concorda com a doutrina ariana295. 

Assim como Acácio foi colocado em uma obra de homens ilustres na visão de 

Jerônimo, Donato também foi selecionado pelo autor para fazer parte de um rol de 

celebridades. Pode parecer-nos estranho que em um trabalho de 135 homens importantes 

na história do cristianismo, o qual possui o apóstolo Pedro como o primeiro personagem 

e o próprio Jerônimo em último lugar, além de contar com a maioria desses homens sendo 

muito bem-vistos por Jerônimo, haja pessoas defensoras da fé ariana. Frisamos essa 

estranheza - em um primeiro momento, porque a obra Sobre os homens ilustres é, na 

nossa interpretação, uma obra defensora da suposta ortodoxia nicena. Contudo, é 

compreensível porque cristãos como Acácio e Donato aparecem nesse escrito, já que a 

ortodoxia é definida com base no que se considera heresia. Ambos os conceitos, heresia 

e ortodoxia, andam em conjunto, sempre definindo e redefinindo-se mutuamente.   

A décima referência ao termo ecclesia diz respeito ao ano 355: “O bispo Eusébio 

de Vercelli, e Lúcifer e Dionísio, respectivamente bispos das igrejas de Cagliari e Milão, 

e um presbítero romano, Pancrátio, e o diácono Hilário, são condenados ao exílio, em 

lugares distantes uns dos outros, pelos arianos e Constâncio”296. Jeanjean e Lançon 

explicam-nos sobre tais eventos: 

Após o Concílio de Arles, o bispo de Roma Libério enviou como 
comitiva a Constâncio II o sacerdote Pancrátio e o diácono Hilário, 
pertencente ao clero romano, juntamente com o bispo Lúcifer de 
Cagliari, para obter a realização de um novo concílio a fim de confirmar 
a fé de Niceia não debatida no Concílio gálico. Esse foi realizado em 
Milão em 355 na presença dos legados de Libério e de 300 bispos [...]. 
O cenário era o mesmo de Arles [...]: os bispos foram notificados 
formalmente para assinar a condenação de Atanásio ao exílio. O 
sacerdote e diácono romano, Lúcifer de Cagliari, Eusébio de Vercelli e 
Dionísio de Milão foram relegados a diferentes regiões do Oriente: 
Eusébio a Citópolis (Palestina), depois à Capadócia e finalmente a 
Tebaida, Lúcifer à Germânia (Síria), depois a Eleuterópolis (Palestina) 
e finalmente a Tebaida, Dionísio à Capadócia ou Armênia. Essa 
multiplicidade de lugares de exílio - ou talvez sua variabilidade - 
explica a precisão "distantibus inter se...exiliis" de Jerônimo.297 

 
295 De Uiris Ilustribus, 93: “Donatus, a quo Donatiani per Africam sub Constantino Constantioque 
principibus, asserens a nostris scripturas in persecutione ethnicis traditas totam paene Africam et maxime 
Numidiam sua persuasione decepit. Extant eius multa ad suam haeresim pertinentia et De Spiritu Sancto 
liber Ariano dogmati congruens”. 
296 “Eusebius Vercellensis episcopus, et Lucifer, ac Dionysiud Caralitanae, et Mediolanensis Ecclesiae 
epoiscopi, Pancratius quoque Romanus presbyter, et Hilarus diaconus distantibus inter se ab Arianis et a 
Constantio dammantur exsiliis”. 
297 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, p.92, nota i. 
“À la suite du concile d'Arles, le évêque de Rome Libère avait envoyé en délégation à Constance II le pêtre 
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Identificamos a preocupação de Jerônimo em relacionar o que via como dogma 

desviante, o arianismo, com ações impiedosas, geralmente voltadas a defensores da 

almejada verdadeira fé. Nesse caso, a má ação são os exílios impostos a Eusébio de 

Vercelli, Lúcifer, Dionísio, Pancrátio e Hilário298. Nos dois relatos seguintes, presentes 

na biografia de Jerônimo, quase todos esses nomes aparecem, com destaque para Eusébio 

e Lúcifer: 

Lúcifer, bispo de Clagliari, com Pancrátio e Hilário, pertencente ao 
clero de Roma, enviado pelo bispo Libério ao imperador Constâncio 
como delegado em defesa da fé, porque não queria negar o credo niceno 
sob o pretexto de condenar Atanásio, foi exilado na Palestina e, 
mostrando uma constância admirável e um ânimo voltado ao martírio, 
escreveu um livro contra o imperador Constâncio e deu-lhe para ler, 
retornando não muito depois, no tempo do imperador Juliano, morreu 
em Cagliari durante o governo de Valentiniano299. 

Eusébio, sardo de origem e leitor da cidade de Roma, tornou-se bispo 
de Vercelli, após sua profissão de fé, foi exilado em Citópolis e na 
Capadócia pelo imperador Constâncio, voltou à sua igreja sob o 
imperador Juliano, publicou os Comentários aos Salmos de Eusébio de 
Cesareia, que havia traduzido o grego para o latim, e morreu durante o 
reinado de Valentiniano e Valente300. 

Em ambos os trechos, Jerônimo pontua que a crença que esses homens importantes 

propagavam foi responsável pelo afastamento deles de sua terra. É interessante observar 

o translado de Eusébio por grande parte do território que hoje denominamos como 

italiano: o “homem ilustre” nasceu no sul do território, em Roma desempenhou o papel 

de “leitor”, do latim “lectore”, termo que, para o contexto cristão tardo-antigo significava 

 
Pancrace et le diacre Hilaire, appartenant au clergé romain, ainsi que l'évêque Lucifer de Cagliari, pour 
obtenir la tenue d'un nouveau concile destiné à confirmer la foi de Nicée non débattue lors du concile 
gaulois. Celui-ci se tint à Milan en 355 en présence des légats de Libère et de 300 évêques [...]. Le scénario 
fut le même qu'à Arles [...]: les évêques furent mis en demeure de signer la condamnation d'Athanase sous 
piene d'exil. Le prêtre et le diacre romains, Lucifer de Cagliari, Eusèbede Verceil et Denys de Milan furent 
relégués dans différents régions d'Orient: Eusèbe à Scythopolis (Palestine), puis en Cappadoce et, enfin, en 
Thébaïde, Lucifer à Germanicie (Syrie), puis à Éleuthéropolis (Palestine) et, enfin, en Thébaïde, Denys en 
Cappadoce ou en Arménie. Cette multiplicité des lieux d'exil - ou peut-être leur variabilité - explique la 
précision de Jérôme "distantibus inter se...exiliis". 
298 A respeito dos exílios na época de Constâncio II, ver FRIGHETTO, Renan. Exílio e exclusão política 
no mundo antigo. De Roma ao reino godo de Tolosa (séculos II a.C. – VI d.C.). Jundiaí (SP): Paco 
Editorial, 2019.  
299 De Uiris Ilustribus, 95: “Lucifer, Caralitanus episcopus, cum Pancratio et Hilario Romanae ecclesiae 
clericis ad Constantium imperatorem a Liberio epíscopo pro fide legatus missus, cum nollet sub nomine 
Athanasii Nicaenam damnare fidem, in Palestinam relegatus, mirae constantiae et praeparati animi ad 
martyriumContra Constantium imperatorem scripsit librum eique legendum misit ac non multo posto sub 
Iuliano príncipe reversus, Caralis Valentiniano regnante obiit”.  
300 De Uiris Ilustribus, 96: “Eusebius, natione Sardus et ex lectore urbis Romae Vercellensis episcopus, 
ob confessionem fidei a Constantio principe Schythopolim et inde Cappadociam relegatus, sub Iuliano 
imperatore ad ecclesiam reversus edidit In psalmos commentarios Eusebii Caesariensis, quos de Graeco in 
Latinum verterat, et mortuus est Valentiniano et Valente regnantibus”. 
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um leitor das Escrituras Sagradas, alguém que ensinava a Palavra divina à reunião de 

fiéis com finalidade exortativa, consolatória etc. Eusébio exerceu a função propriamente 

episcopal no norte, e posteriormente sofreu exílio, foi mandado para fora da Península 

Itálica, primeiro na Palestina e em seguida na região da Capadócia (onde hoje é a 

Turquia). Depois, retornou à região de Vercelli. Tal mobilidade não é exclusiva desse 

bispo, como percebemos no trajeto do próprio Lúcifer.  

Ao contrário do que imagina o senso comum, muitas vezes dentro do próprio 

ambiente acadêmico, o período antigo era permeado de movimentos intelectuais, 

culturais, sociais, entre vários outros e, frisamos aqui, movimentações geográficas. Essas 

carregavam consigo não apenas corpos, mas também mentes, ideias, as quais, certamente, 

caminharam rumo à confluência, ou seja, a interação cultural e intelectual era 

praticamente inevitável. Um segundo ponto importante a ser considerado a respeito da 

breve biografia de Eusébio, assim como ocorre em biografias de outros indivíduos na 

obra, é a relação de um bispo com um ou mais imperadores, o que aponta para a interação 

dos poderes que destacamos como político e religioso.  

No caso em questão, o líder foi exilado por Constâncio, absolvido por Juliano e teve 

a sua vida estendida até os governantes Valente e Valentiniano. As práticas políticas e as 

visões de mundo de cada um desses imperadores diferiam entre si, e o bispo perpassou 

por essa agitação. No que diz respeito à religiosidade, o erudito niceno foi banido por um 

governante ariano e restituído à pátria por um governante considerado pagão! Jerônimo 

olhou para todo esse panorama e concluiu ser digno mencionar a biografia do bispo. Para 

amarrar essas informações, salientamos que a terminologia ecclesia junto aos seus 

sentidos (reunião de pessoas, corpo não visível, local de encontro dos fiéis) estava imerso 

em um panorama recheado de imbricamentos, como os vários tipos de mobilidades, as 

políticas governativas, as relações culturais, as interações geográficas. Ou seja, quando 

buscamos uma ou mais definições para o conceito de ecclesia em Jerônimo, falhamos se 

levarmos em consideração apenas o campo doutrinário e dogmático, ainda que esses 

elementos não possam ser negligenciados ou postos em segundo plano. 

Pensamos que a pertença à ecclesia física, de uma localidade, está estritamente 

relacionada com a pertença ao ambiente sociopolítico romano. Se o indivíduo não seguia 

as prescrições imperiais, ele não seria considerado digno de fazer parte de determinada 

ecclesia, assim como do ambiente social como um todo, sendo, então, afastado da sua 
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esfera de pertencimento301. Isso é mais visível nos casos de pessoas que possuíam uma 

função relevante, como bispos, políticos etc. É difícil dimensionar como ocorriam os 

processos de isolamento para ambiências que excediam a influência imperial. 

Presumivelmente, levando em consideração as querelas dogmáticas, destacava-se muito 

mais para a sociedade romana uma ideia desviante da qual deveria ser a predominante, 

quando vinda de uma liderança, já que o seu poder de influência e, portanto, o perigo que 

essa trazia, era muito maior.  

Quanto à perda de pertencimento à ecclesia não visível, aquela resultante da junção 

de pessoas, o corpo de Cristo, pensamos que é mais delicado analisar o exílio da 

comunidade dos fiéis, pois, imediatamente, aparece a nós questões como “exilado por 

quem e para onde?”, “segundo quais definições?”. Seria necessário um trabalho muito 

mais extenso do que o proposto aqui, levando em conta diversos documentos e autores 

não concordantes entre si quanto às doutrinas, dogmas e relações imperiais. O destaque 

que é possível fazermos no momento é que, de acordo com Jerônimo, o fato de 

importantes indivíduos terem sido banidos das suas terras não os coloca em um lugar de 

erro se a sua crença era a ortodoxa de acordo com o autor, ou seja, se a pessoa - sobretudo 

um bispo - defendia o niceísmo, então fora afastada injustamente, caso contrário, não 

haveria maiores problemas. Quem se destaca nas ações de isolamentos é Constâncio II, 

imperador sobre o qual Jerônimo não emite bom parecer.  

Voltando às aparições da palavra ecclesia no relato do cronista, a décima primeira 

é conforme demonstramos a seguir, referente ao ano 359: “Quase todas as igrejas em todo 

o mundo estão poluídas em nome da paz e do soberano, através da coalização dos 

arianos”302. O soberano é Constâncio II, e a coalização ou pacto a que autor se refere é 

explicada por Jeanjean e Lançon: 
O "arranjo dos arianos" refere-se ao compromisso alcançado pelos 
Concílios de Rimini e Selêucia sobre a fórmula de fé homouseana de 
22 de maio de 359. Em janeiro de 360, durante o último Concílio de 
Constantinopla, os bispos homouseanos do Ocidente (ao redor de 
Valente de Mursa) e do Oriente (ao redor de Acácio de Cesareia), 
fortalecidos pela ratificação do Protocolo de Nike pelo Concílio de 
Rimini, unidos para impor sua teologia que condenava tanto o não 
"homouseanismo" do povo ariano radical quanto a fé de Niceia, cujo 
termo homoousioos eles rejeitaram. A "paz" não é outra coisa senão a 
unidade desejada por Constâncio II. Quanto à "profanação", é, para 

 
301 Para informações aprofundadas no que tange aos exílios na tardo-antiguidade cristã, ver FRIGHETTO, 
Renan. Exílio e exclusão política no mundo antigo. De Roma ao reino godo de Tolosa (séculos II a.C. 
– VI d.C.). Jundiaí (SP): Paco Editorial, 2019, p. 43 a 99. 
302 “Omnes pene toto orbe Ecclesiae sub nomine pacis et regis Arianorum consortio polluuntur”. 
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Jerônimo, a vitória conciliar da fórmula homouseana (o Filho como o 
Pai)303. 

Na fonte - em ambas as edições -, a palavra que aparece é consortio, a qual significa 

“associação”, “comunidade”, “parceria”, “sociedade”. No entanto, parece-nos que o uso 

feito do termo por Jerônimo não é neutro, pois a sua opinião a respeito dos arianos é 

pejorativa. Nesse sentido, concordamos com a tradução escolhida por Jeanjean e Lançon 

para a palavra: “collusion”, término francês que, entre seus significados, tem o sentido de 

“conspiração”. Além disso, é possível que Jerônimo tenha escolhido utilizar a palavra 

“regis” (“rex”- rei) para referir-se a Constâncio de forma negativa, uma vez essa forma 

de governo era malquista pelos romanos, por ser considerada despótica e bárbara. 

Contudo, frisamos que a negatividade do excerto recai principalmente sobre o termo 

“polluuntur” – “[as igrejas] estão poluídas”, pois assim se tornaram através das tentativas 

conciliares, encabeçadas pelo filho de Constantino, de apresentar o arianismo como 

vencedor.  Sabemos que a paz e a unidade eram elementos buscados praticamente por 

todos os governantes romanos. Para Jerônimo, essa busca não poderia ser feita a qualquer 

custo, o ideal cristão niceno era indispensável no processo de construção de tais 

elementos. 

Os Concílios de Rimini e Selêucia de 359 foram dois entre vários convocados por 

Constâncio II (Sirmio em 351, Arles em 353, Milão em 355, Sirmio II em 57 e 

Costantinopla em 360) para tratar da questão nicena e ariana, o que demonstra a 

efervescência de pensamentos não apenas na década de 350, em que os concílios 

ocorreram pela vontade de Constâncio, mas antes e depois dessa data. Entre Niceia (325) 

e Tessalônica (380), o pretenso cristianismo uno não existiu. Pensamos, na realidade, que 

a unidade religiosa almejada com base em uma mesma doutrina e mesma definição 

dogmática jamais existiu, mesmo antes ou depois do século IV; contudo, a análise 

extrapola o nosso recorte contextual.  

Ainda assim, é interessante fazer essa observação, pois os caminhos que as 

vertentes cristãs seguiram ao longo do IV século são, em alguma medida, resultado de 

 
303 JEANJEAN, Benôit; LANÇON, Bertrand. Saint Jérôme. Chronique. Continuation de la Chronique 
d’Eusèbe, années 326-378. Texte latin de l’édition de R. Helm, traduction française inédite, p. 95, nota i. 
“La "collusion des ariens" désigne le compromis auquel parvinrent les conciles de Rimini et de Séleucie 
sur la formule de foi homéenne du 22 mai 359. En janvier 360, lors du concile final de Constantinople, les 
évôques homéens d'Occident (autour de Valens de Mursa) et d'Orient (autour d'Acace de Césarée), forts de 
la ratification du protocole de Niké par le concile de Rimini, s'unirent pour imposer leur théologie qui 
condamnait à la fois l'anoméismedes ariens radicaux et la foi de Nicée dont ils rejetaient le terme 
d'homoousioos. La "paix" n'est autreque l'unité voulue par Constance II. Quant à la "souillure", elle est, 
pour Jérôme, la victoire conciliare de la formule homéenne (le Fils semblableau Père)”. 
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eventos e ideias dos anos anteriores. Também a maneira como eles se desenvolveram 

nesse mesmo século, o quarto, influenciou os seus desdobramentos nos anos seguintes. 

Falando especificamente do Concílio de Rimini304, cidade nomeada na época Ariminum, 

tinha como objetivo aproximar os bispos a favor e contra o credo niceno. No total, eram 

cerca de 400 bispos, sendo a maioria de tendência nicena, mas contava com protagonistas 

de vertente mais ariana, como Valente, Ursácio e Germínio. Falamos de bispos 

denominados “semi-arianos”, pois não eram radicais na doutrina iniciada por Ário, 

buscando um posicionamento moderado. É extremamente delicado tentarmos definir com 

precisão quem era ariano, niceno ou semi-ariano (sem contar as dezenas de outras 

doutrinas circulantes no período). Apontamos aqui um horizonte, procurando nos situar, 

contudo tendo em mente a profunda complexidade da época que nos escapa. 

A décima segunda menção de ecclesia associa-se à data de 360 e afirma assim: “A 

maior das igrejas é dedicada em Constantinopla”305. Nessa passagem, ecclesia significa 

uma construção física, um templo. Vimos que Jerônimo já utilizou esse termo com sentido 

de estrutura física ao abordar a destruição de Neocesareia e enfatizar a permanência da 

igreja que ficava na cidade. Aqui, trata-se de uma edificação, a qual posteriormente foi 

denominada “Hagia Sophia”, embora existam discussões apontando a sua construção em 

período posterior.  

A cidade de Constantinopla foi inaugurada em 330 com Constantino, que a 

transformou em capital do espaço imperial e, segundo Ramsay MacMullen306, foi ele 

quem iniciou a construção dessa igreja; Seeck defende ter sido erigida a mando de 

Constâncio II. De qualquer maneira, em 360 tal edifício é consolidado como o maior entre 

outros edifícios cristãos constantinopolitanos da época, sendo um símbolo cristão, a ponto 

de interessar Jerônimo e levá-lo a registrar o fato na Crônica. Além disso, não 

 
304 Atanásio relata a respeito do Concílio, em De synodis, 11: “Na medida do possível, caros irmãos, o 
Concílio Geral e a Santa Igreja tiveram paciência e demonstraram generosamente a indulgência da Igreja 
para com Ursácio e Valente, Gaio, Germínio e Auxêncio; os quais, mudando tantas vezes o que haviam 
acreditado, perturbaram todas as igrejas e ainda se esforçam para impor seu espírito herético à fé dos 
ortodoxos. Pois eles desejam anular a fórmula aprovada em Niceia, que foi enquadrada contra a heresia 
ariana. Eles nos apresentaram, além disso, um credo elaborado por eles mesmos totalmente estranho à Igreja 
Santíssima, o qual não poderíamos receber legalmente. Mesmo antes disso, e agora, eles foram 
pronunciados hereges e contraditórios por nós, que não os admitimos em nossa comunhão, mas os 
condenamos e os depusemos em sua presença por nossas vozes. Agora, então, o que lhes parece bom, mais 
uma vez declarem, que o voto de cada um pode ser ratificado por sua assinatura. Os Bispos responderam 
com um acordo. Parece bom que os hereges com nome de hereges sejam condenados, que a fé católica 
possa permanecer em paz”. Em inglês: https://www.fourthcentury.com/decree-of-the-council-of-
ariminum/ Acesso em 05/08/2020.  
305 “Constantinopoli maxima ecclesia dedicatur”. 
306 MACMULLEN, Ramsay. Constantine. New York: Harper and Row Publishers, 1971, p.154. 
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esqueçamos que era na “Nova Roma” que o autor se encontrava à época da redação do 

trabalho: tal magnitude simbólica e visual não lhe escaparia aos olhos, tenha sido a igreja 

construída por um imperador batizado no arianismo ao fim da sua vida (Constantino) ou 

por um que se declarou ariano muito antes da sua morte (Constâncio II). 

O décimo terceiro emprego de ecclesia é relativo ao ano 363, sob o governo de 
Juliano: 
 

A igreja de Antioquia foi fechada e a mais séria tempestade de 
perseguição iminente foi silenciada pela vontade de Deus. Pois Juliano 
tinha ido para a Pérsia e prometeu nosso sangue depois de uma vitória 
aos deuses. Lá ele foi conduzido ao deserto por um certo desertor 
fingido, quando ele havia perdido seu exército apóstata pela fome e 
sede, e tinha se desviado das fileiras de seus próprios homens, ele foi 
por acaso apunhalado na virilha com uma lança por um inimigo, 
perecendo no 32º ano de sua vida. Depois disso, no dia seguinte, 
Joviano, o chefe das tropas domésticas, tornou-se imperador.307 

O imperator Juliano governou sozinho entre os anos 361 e 363, após Constâncio II. 

Desde junho de 362, Juliano residia em Antioquia, local da notícia jeronimiana. Para 

Jerônimo, ele foi um péssimo imperador, já que na balança de virtudes do autor, o peso 

das ações imperiais era medido de acordo com os princípios cristãos. Como Juliano não 

declarou ser seguidor de tal fé, algo que poderia ser considerado muito pior do que 

acreditar em dogmas errôneos dentro do próprio cristianismo, foi considerado um mau 

imperador, comparável aos imperadores perseguidores.   

Destacaremos agora dois excertos da Crônica que não apresentam a terminologia 

ecclesia, mas que, no nosso entendimento, são imprescindíveis para a formulação da ideia 

dogmático-cristã de Jerônimo. O primeiro é o seguinte: “Valente, batizado pelo bispo 

ariano Eudóxio, perseguiu o nosso povo”308; a data é do ano 365-366. 

O imperator Valente, irmão de Valentiniano I, foi governante das terras orientais 

até o ano de 378, momento em que falece na batalha de Adrianópolis. Quando Jerônimo 

inicia a escrita da Crônica, portanto, o líder romano que havia deixado as suas marcas de 

governação em Constantinopla, já não está mais presente. Contudo, a sua imagem ainda 

é muito viva para Jerônimo, que se inspira nos eventos recentes para redigir o seu 

trabalho. No trecho acima, a informação a respeito de Valente é breve; no ano de 367, o 

 
307 “Ecclesia Antiochiae clausa, et gravíssima imminentis persecutionis procela Dei voluntate sopita est. 
Nam Julianus in Persas profectus nostrum post victoriam diis sanguinem voverat: ubi a quodam simulato 
perfuga ad deserta perductus, cum fame et siti Apostata perdidisset execitum, et inconsultius a suorum 
erraret agminibus, ab obvio fosrte hostium équite conto ilia perfossus interiit, anno aetatis XXXI [al. 
XXXII]. Post quem sequenti die Jovianus ex primicerio domesticorum imperator factus est”. 
308 “Valens, ab Eudoxio Arrianorum episcopo baptizatus nostros persequitur”. 
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imperator foi batizado por um bispo ariano e “perseguiu os nossos”, ou seja, os nicenos. 

Uma sentença tão sintética, mas tão significativa. Valente é enquadrado por Jerônimo 

como um perseguidor, tal como foram os líderes imperiais que perseguiram aos cristãos 

até o Edito de tolerância encabeçado por Constantino e Licínio em 313. O panorama no 

final da década de 360 talvez fosse mais delicado aos olhos do autor, pois oficialmente o 

cristianismo era livre, mas em seu plano interior havia disputas. Tais conflitos não 

deveriam existir, a crença verdadeira deveria ter proeminência. O papel de Eudóxio 

também se mostra bastante negativo, já que um bispo defensor de uma doutrina desviante 

abençoa um perseguidor, mesmo que o tenha feito anteriormente ao ato. No início da 

Crônica, ele já havia sido postulado por Jerônimo como “inimigo de Cristo”. 

A outra referência é localizada junto ao ano 339: “A partir desse ponto, a impiedade 

ariana, suportada pelo reinado de Constâncio, perseguiu Atanásio, em primeiro lugar, e 

depois todos os bispos que não eram arianos, através de exílios, aprisionamentos e várias 

outras formas de aflição”309. Aqui, Jerônimo evidencia o que entende ser a crença ariana: 

ímpia, que não age segundo os preceitos bíblicos, mas aprisiona, bane, causa sofrimento 

e dor aos crentes, aflige indivíduos importantes no contexto da defesa da fé verdadeira. 

Como não bastasse tamanha crueldade, aos olhos do estridonense tal impiedade é ainda 

promovida pelo poder político central, representado pela figura de Constâncio, inimigo 

da fé correta. 

Na leitura que fazemos de tudo o que foi exposto nessa seção, três são os 

imperadores que se destacam no relato do cronista: Constantino, Constâncio II e Valente. 

Todos são anti-exemplos de ortodoxia. A vertente ariana desses governantes, considerada 

herética aos olhos de Jerônimo, definiria a crença verdadeira, a nicena. Com a escrita da 

obra, o autor poderia apresentar o que era correto e o que não era no campo dogmático 

cristão, através também da demonstração das ações imperiais, entendidas nesse caso 

como as que não deveriam acontecer. Falamos do batismo segundo a crença ariana, os 

exílios de bispos nicenos e as perseguições a defensores do niceísmo.  

Para reforçar a sua argumentação a favor do que considera verdadeiro e correto, 

Jerônimo poderia ter seguido pelo caminho do elogio, ou seja, enfatizar e engrandecer 

 
309 “Ex hoc loco impietas Arriana Constantii regis fulta praesidio exiliis carceribus et uariis adflictionum 
modis primum Athanasium, deinde omnes non suae partis epíscopos persecuta est”. 
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atos de governantes defensores da fé nicena, como Valentiniano I, Graciano e Teodósio, 

se este fosse presente no escrito310.  

Porém, o autor não escolhe o caminho da laudação, mas o da manifestação dos erros 

imperiais de governantes não nicenos. Se foi uma via argumentativa proposital a ênfase 

nos vícios e não nas virtudes a fim de salientar a ideia principal, não podemos afirmar de 

maneira absoluta. Não obstante, o que pensamos é que o efeito psicológico em enfatizar 

o erro possivelmente produziu nos leitores da época uma reação mais persuasiva do que 

se apenas louvores tivessem sido construídos por Jerônimo.                                                                                  

Outro elemento é que na Crônica o autor utiliza ecclesia para especificar 

comunidades locais: “igreja de Antioquia”, “igreja de Roma”, “igreja de Constantinopla”, 

“igreja de Alexandria”, entre outras. Também aplica a terminologia denotando 

construções físicas: “igreja de Constantinopla”, “igreja de Antioquia”. É fácil mensurar 

esses dois tipos de ecclesiae na narrativa: comunidades locais, ou seja, um conjunto de 

pessoas que se reúne em determinadas regiões, e construções físicas. Tarefa complicada 

é definir quais pessoas, dentro desses espaços, acreditavam no cristianismo niceno e quais 

seguiam o cristianismo ariano, sem contar todas as outras modalidades dogmáticas.  

Na realidade, a maioria dos fiéis não tinha conhecimento a respeito das disputas 

doutrinárias, ou, se tinham, não se importavam como faziam os mestres e intelectuais. 

Portanto, não há como catalogar essas pessoas, além de não ser nossa intenção. No 

entanto, fazemos tal menção para aludir à ideia de uma Igreja universal, supostamente 

composta por pessoas seguidoras do cristianismo verdadeiro, lideradas por crentes 

fidedignos aos preceitos corretos, os quais, por sua vez, seriam alinhados à sede episcopal 

romana.  

Nesse capítulo, abordamos temáticas concernentes a Jerônimo e à elaboração da 

sua Crônica. Foram destacados os aspectos da mobilidade geográfica e intelectual do 

autor, e receberam ênfase a característica do erudito em realizar muitas e variadas obras 

e a influência da cultura clássica nos seus empreendimentos escriturísticos. Além disso, 

adentramos o terreno específico da “obra-mestra” dessa pesquisa, a Crônica, traçando a 

conexão dela com a Crônica de Eusébio de Cesareia, assim como demonstrando as 

diferenças entre ambas. Entre as diversidades existentes, ganham relevo a saliência dada 

 
310 A narrativa não alcança o governo de Teodósio, o grande ícone da oficialização do cristianismo niceno 
no território romano. Contudo, a escrita da obra se deu durante o seu governo e, ao nosso ver, afetou 
diretamente a visão de Jerônimo. Sendo assim, o imperator cristão niceno estava presente na obra de 
maneira subtextual.  
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pelo estridonense à fé nicena e à história romana. Enfim, tratamos da formulação da ideia 

de ecclesia para o autor nessa obra narrativa, partindo de um breve histórico a respeito do 

conceito. Prosseguiremos a análise tendo como fundamento parte da produção epistolar 

de Jerônimo e a sua primeira obra de teor apologético.



 
 

Capítulo 3: Outros documentos jeronimianos 

3.1 A correspondência entre Jerônimo e o bispo Dâmaso: cartas 15 e 16 

Essa seção apresentará outros escritos de Jerônimo que circundam a sua ideia de 

ecclesia nos anos 370 e 380. Lembremos que o recorte que até aqui foi apresentado refere-

se em primeiro lugar aos anos 326 a 378, período tratado pelo autor na sua Crônica, 

quando é feita a continuação da obra narrativa iniciada por Eusébio de Cesareia. O recorte 

versa sobre eventos do espaço romano-cristão que se seguem ao Concílio de Niceia até a 

governação de Valente, considerado pelo erudito como um imperador ariano. São anos 

conturbados, nos quais, teoricamente, as decisões deste primeiro Concílio ecumênico 

deveriam orientar as decisões político-religiosas dali em diante.  

Na prática, contudo, notamos que a formulação da fé nicena como a crença correta, 

em detrimento da fé ariana, não resolveu os conflitos existentes. Pelo contrário, as 

dissensões se tornaram mais evidentes e as disputas também no campo dogmático se 

intensificaram. Ocorreram concílios locais e inúmeros exílios de bispos e religiosos, tanto 

defensores do niceísmo quanto do arianismo, a depender do governante que estivesse à 

frente do poder. Este é outro aspecto importante de ser relembrado: entre o Primeiro 

Concílio de 325 e a assunção do cargo imperial por parte de Teodósio (378), não houve 

uma padronização doutrinária - nicena ou ariana - na praxis da política imperial. 

Existiram imperadores nicenos, como Graciano e Valentiniano I, e imperadores arianos, 

como Constâncio e Valente. Houve governante que ora inclinou-se a uma crença, ora a 

outra, como foi o caso de Constantino I, que primeiro endossou as resoluções de Niceia, 

depois foi batizado por um bispo ariano. Podemos indicar ainda o imperator Juliano, o 

qual não defendeu nenhuma das duas iniciativas dogmáticas. Trata-se de um período 

agitado, em que teoria e ação muitas vezes, se não na maioria delas, não coincidem.  

Não obstante, esse momento da tardo-antiguidade possui como um forte traço a 

busca pela unidade, e, nesse sentido, política e religião deveriam se complementar, a fim 

de criar uma universalidade coerente de acordo com os ideais romanos. É nessa direção 

que acreditamos que autores como Jerônimo de Estridão trabalhou, não por intuito 

premeditado, mas porque ele próprio era resultado do contexto no qual vivia. Alguns anos 

antes de elaborar a Crônica, o futuro monge escreve ao bispo de Roma, Dâmaso. 

Enxergamos aqui os primórdios literários da preocupação do intelectual em relação às 

diferentes posições e discussões dogmáticas do cristianismo. O direcionamento é por ele 

buscado em Roma, onde se formou e para onde retornaria em alguns anos. 
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A primeira carta que Jerônimo escreve para Dâmaso é em 376/377 quando 

encontra-se no deserto de Cálcis, na Síria. A correspondência entre os dois totaliza um 

número de oito cartas, segundo o que consta no epistolário jeronimiano.311 Tais cartas 

possuem relevância para o estudo do cristianismo tardo-antigo: “A correspondência 

romana sobrevivente entre o Papa Dâmaso e Jerônimo se situa entre as mais famosas 

trocas de cartas oriundas da Antiguidade cristã.”312 Nesta seção, analisaremos as cartas 

enumeradas 15 e 16 das obras de Jerônimo313, buscando nelas a ideia que o seu autor 

possuía, ao menos naquela fase da sua vida, quanto à ecclesia. Tais cartas são um veículo 

indispensável para o estudioso do tema aliado ao estudo do autor, pois o seu conteúdo é 

caracterizado como eclesiológico, ou seja, trata, acima de tudo, das doutrinas da Igreja.314 

Essas cartas possuem a intenção de encontrar no destinatário as respostas para as 

dúvidas que o seu autor possuía. Ao mesmo tempo, demonstram certezas, dado o 

 
311 Sobre a numeração das cartas e a data de sua escrita (exceto as cartas 15 e 16, que não são relatadas na 
citação): “De tempos em tempos, Dâmaso e Jerônimo se engajavam em um diálogo sobre as Escrituras 
através de correspondências. Dâmaso enviou a Jerônimo questões sobre várias passagens ou tópicos da 
Bíblia que o intrigavam, e Jerônimo dava respostas eruditas. Essa face do relacionamento deles é 
representada por seis itens da correspondência remanescente, dois de Dâmaso e quatro de Jerônimo, que 
datam dos anos 383 e 384. As cartas de Dâmaso solicitavam respostas para suas questões sobre a palavra 
hebraica ‘hosanna’ (Ep. 19) e sobre cinco passagens em Gênesis (Ep. 35). Duas das cartas de Jerônimo 
(Ep. 20 e Ep. 36) são respostas às mesmas. Em outra (Ep. 21), Jerônimo expõe a parábola do filho pródigo. 
Há também uma quarta composição (Ep. 18A + B), um comentário epistolar sobre a visão em Isaías 6 que 
chegou até nós na tradição de manuscritos sob o título ‘Ad Damasum’.” (“From time to time Damasus and 
Jerome would engage in a dialogue about Scripture through correspondence. Damasus sent Jerome 
questions about various passages or topics in the Bible that puzzled him, and Jerome provided learned 
responses. This facet of their relationship is represented by six items of extant correspondence, two from 
Damasus and four from Jerome, that date to the years 383 and 384. Damasus’ letters request answers to his 
questions about the Hebrew word ‘hosanna’ (Ep. 19) and about five passages in Genesis (Ep. 35). Two of 
Jerome’s letters (Ep. 20 and Ep. 36) are responses to these. In another (Ep. 21), Jerome expounds the parable 
of the prodigal son. There is also a fourth composition (Ep. 18A + B), an epistolary commentary on the 
vision in Isaiah 6 that has come down to us in the manuscript tradition under the heading ‘Ad Damasum’.”) 
CAIN, Andrew. The letters of Jerome: asceticism, biblical exegeses, and the construction of Christian 
authority in late antiquity. New York: Oxford University Press, 2009, p.53. 
312 “The surviving Roman correspondence between Pope Damasus and Jerome ranks among the most 
famous letter-exchanges to come down from Christian antiquity” CAIN, Andrew. The letters of Jerome: 
asceticism, biblical exegeses, and the construction of Christian authority in late antiquity. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, p. 43. 
313 Fonte latina: S. EVSEBII HIERONYMI. Epistvlae. Pars I. Corpvs Scriptorvm Ecclesiasticorvm 
Latinorvm. Isidorvs Hilberg (revisão), 1910. Apoio de traduções: San Girolamo. Le Lettere. Cola, Silvano 
(trad.). Volume primo. Roma: Città Nuova Editrice, 1996; HIERONYMUS. Letters. Disponível em: 
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf206.html  Acesso em 02/08/2021. 
314 “Eclesiologia é o estudo de tudo o que se refere à Igreja. Eclesiologia é uma palavra composta pelos 
termos gregos ἐκκλησία (Igreja) e λογια (conhecimento de; explicação racional de; estudo de). De acordo 
com esses dados, eclesiologia teria como definição “explicação racional de Igreja”, ou “Estudo de Igreja”. 
A Cristologia e a Pneumatologia são os referenciais bíblico-teológico para Eclesiologia, pois Igreja é uma 
realidade espiritual. Eclesiologia é o Estudo da Igreja, em relação a sua origem, doutrina, relacionamento 
com o mundo, salvação, forma de governo, crises enfrentadas, papel social etc.” LIMA, Joab Martins de. 
Eclesiologia: Fundamentação bíblica, características e sacramentos da ἐκκλησία de Jesus Cristo. 
2016, p.3. In: https://www.academia.edu/41670356/Estudo_de_Eclesiologia  Acesso em 02/08/2021. 
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posicionamento crítico que Jerônimo demonstra. Além disso, nota-se erudição bíblica de 

Jerônimo, adquirida provavelmente desde a sua conversão, através da alusão a diversas 

passagens das Escrituras. A questão que Jerônimo faz a Dâmaso na primeira carta é a 

respeito da nova terminologia trinitária que os monges próximos pedem que ele adote, 

por influência do arianismo. O fato de Jerônimo se voltar ao bispo de Roma, ocupante do 

cargo episcopal desde 366, demonstra que ele considerava profundamente a visão de 

Dâmaso quanto aos assuntos eclesiásticos. Também aponta para a importância que 

Jerônimo dispensava à parte ocidental do mundo romano, já que, mesmo vivendo no 

oriente, dirigiu-se à sede romana para sanar as suas dúvidas teológicas. E, claramente, 

havia a questão afetiva: o autor cristão nasceu no ocidente e foi viver desde cedo em 

Roma, onde recebeu o batismo do bispo antecessor a Dâmaso, Libério315.  

O bispo Dâmaso trabalhou para a afirmação e unificação do cristianismo latino: 

reafirmou a sua autoridade contra todas as supostas heresias, seitas e facções, cuidou das 

catacumbas, construiu basílicas, provavelmente iniciou a ordenação do ano litúrgico, 

manteve sínodos quase anuais que tinham importância legislativa, reordenou arquivos, 

interveio nas dioceses ocidentais e orientais316, e pediu a colaboração de Jerônimo para 

que este escrevesse uma nova tradução bíblica317. O pedido de Dâmaso, contudo, deu-se 

anos após a escrita das cartas que aqui analisaremos, quando Jerônimo se tornaria 

secretário do bispo de Roma. A respeito do convite de Dâmaso a Jerônimo para que este 

fosse o seu secretário, Andrew Cain esclarece: 
Ele [Dâmaso] deve ter se impressionado com seu [de Jerônimo] 
histórico educacional, sua competência linguística e sua módica 
experiência administrativa imperial, pois ele o apontou como secretário 
de tempo parcial da chancelaria papal, que iria ‘auxiliá-lo’ na 
elaboração da correspondência oficial para igrejas no Oriente e no 
Ocidente. Se acreditarmos em Jerônimo, esta posição deu para ele um 
raro acesso aos bastidores da corte papal318. 

 

 
315 O espaço romano não era completamente dividido da seguinte maneira: nicenos no ocidente, arianos no 
oriente, mas, no geral, o niceísmo predominava na pars ocidental e o arianismo na oriental. 
316 Nos anexos 2 e 3 há, respectivamente, um mapa das dioceses orientais e um das dioceses ocidentais, por 
volta dos anos 400. 
317 D’ELIA, Salvatore. Letteratura latina cristiana. Roma: Juvence, 1982, p.105. 
318 “He must have been impressed with his educational pedigree, linguistic competence, and modicum of 
imperial administrative experience, because he appointed him a part-time secretary of the papal chancery 
who would ‘assist’ him in drafting official correspondence to churches in the east and west. If we are to 
believe Jerome, this position gave him rare, behind-the-scenes access to the papal court”. CAIN, Andrew. 
The letters of Jerome: asceticism, biblical exegeses, and the construction of Christian authority in 
late antiquity. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 45. 
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Entretanto, no momento da escrita das cartas 15 e 16, por volta de 376-377, não 

sabemos se os dois conheciam-se pessoalmente e qual o nível de interação possuíam. O 

documento mais antigo que atesta a relação entre ambos é a carta enumerada a décima 

quinta no conjunto das epístolas de Jerônimo. 

 

3.2 Carta 15 

Na carta a Dâmaso, o autor afirma que os povos do oriente continuavam a colidir 

uns com os outros, reduzindo a farrapos a túnica de Cristo, “as raposas devastam a vinha 

de Cristo”319, fazendo referência à passagem de João 19, 23-24, quando logo após a 

crucificação de Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, as rasgaram e com elas tiraram 

sorte. “Por isso, decidi consultar a Cátedra de Pedro, onde se encontra aquela fé que a 

boca de um Apóstolo exaltou; venho agora pedir uma nutrição para a minha alma aí, onde 

uma vez recebi as vestes de Cristo”320, ou seja, o batismo. Para tanto, “nem a imensidão 

do mar, nem a enorme distância terrestre puderam me impedir de procurar a pérola 

preciosa”, e afirma Jerônimo na sequência, utilizando uma fala de Jesus registrada em 

Lucas 17, 37: “Onde está o corpo, ali se ajuntarão as águias”321. Nessas passagens, 

entendemos que, para o autor, a verdadeira fé encontrava-se na sede romana, a 

continuadora do evangelho de Pedro. É em Dâmaso, o detentor máximo da mensagem 

cristã na Terra naquele período, segundo o olhar de Jerônimo, que este encontra o 

alimento espiritual e a base para a crença dos fiéis cristãos. O erudito cristão prossegue 

fazendo uma contraposição entre o ocidente e o oriente: 

Aí a terra de torrões férteis reproduz cem vezes a semente pura do 
Senhor; aqui o trigo escondido nos sulcos degenera em azevém e aveia. 
No Ocidente nasce o sol da justiça, enquanto no Oriente Lúcifer, que 
havia caído do céu, colocou o seu trono acima das estrelas322.  
 

O autor está se referindo à distinção doutrinária existente entre as duas partes do 

mundo romano: no lado ocidental defendia-se majoritariamente o niceísmo, e no lado 

oriental, o arianismo. O espaço político romano não estava oficialmente dividido, isso 

 
319 Epístola 15, 1: “Quoniam uetusto oriens inter se populorum furore conlisus indiscissam domini tunicam 
et desuper textam minutatim per frusta discerpit et Christi uineam exterminant uulpes”. 
320 Epístola 15, 1: “possit intellegit, ideo mihi cathedram Petri et fidem apostólico ore laudatam censui 
consulendam inde nunc meae animae postulans cibum, unde olim Christi uestimenta suscepi”.  
321 Epístola 15, 1: “neque uero tanta uastitas liquentis elementi et interiacens longitudo terrarum me a 
pretiosae margaritae potuit inquisitione prohibere. ubicomque fuerit corpus, illuc congregabuntur et 
aquilae”.  
322 Epístola 15, 1: “ibi caespite terra fecundo dominici seminis puritatem centeno fructu refert; hic obruta 
sulcis frumenta in lolium auenasque degenerant. Nunc in occidente sol iustitiae oritur; in oriente autem 
lucifer ille, qui ceciderat, super sidera posuit thronum suum”. 
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acontecerá no ano de 395 com Teodósio; contudo, secções administrativas já existiam. 

Neste momento (376-377) governavam Graciano (na Gália, Hispânia, Britânia), adepto à 

vertente nicena, e Valentiniano II (na Itália, Ilíria, África), neste período simpatizava com 

a crença ariana, e Valente no oriente, partidário do arianismo. Além disso, havia uma 

disparidade de entendimento da fé cristã entre ambas as partes, a qual não era novidade 

do momento323. 

É a essa questão de doutrina que Jerônimo se refere e se posiciona de modo 

veemente a favor da crença nicena, afirmando ainda: “Vocês são a luz do mundo, o sal 

da terra, vocês são os vasos de ouro e de prata, aqui, os vasos de terra cozida e de madeira 

aguardam a barra de ferro que os quebra e o fogo eterno”324. Fazendo uma referência ao 

texto de Mateus 5,13, no qual Jesus dizia aos discípulos que eles eram o sal e a luz do 

mundo (no contexto do Sermão do Monte), Jerônimo defende o ocidente como detentor 

de crenças sólidas e verdadeiras e aponta a doutrina oriental como fraca e passageira, mas 

era ali que ele se encontrava. 

Novamente o autor cristão exalta a figura de Dâmaso, antes de indagar-lhe a 

respeito do assunto central da carta, dizendo que a grandeza deste o faz possuir reverência 

e a bondade do bispo o atrai. Jerônimo afirma esperar do sacerdote a salvação e, como 

ovelha, pede proteção ao pastor. “Coloque de lado aquilo que é invejável, saia um 

momento do fausto da altíssima dignidade romana: é com o sucessor do pescador [Pedro] 

e com um discípulo da cruz que desejo falar”325.  É evidente que o erudito se coloca abaixo 

da autoridade episcopal romana. Em seguida, Jerônimo expõe:  

Eu não sigo outro primado que aquele de Cristo; por isso me coloco em 
comunhão com a tua Beatitude, ou seja, com a Cátedra de Pedro. Eu sei 
que sobre esta pedra é edificada a Igreja. Alguém que se alimenta do 
Cordeiro fora de tal casa é um ímpio. Quem não se encontra na Arca de 
Noé perecerá no dilúvio326.  
 

 
323 É importante salientarmos que não existia uniformidade de pensamento cristão, nem entre ocidente e 
oriente, nem no interior de cada pars. Ainda assim, a influência de escolas e pensadores se fez presente ao 
longo dos primeiros séculos, levando esses espaços romanos a possuírem posicionamentos de certa forma 
definidos. A própria língua (em geral, latim no ocidente e grego no oriente) foi um fator de diferenciação 
entre ocidente e oriente em alguns momentos de elaboração de credos. 
324 Epístola 15, 1: “uos estis lux mundi, uos sal terrae, uos uasa aurea et argentea; hic testacea uasa uel 
lígnea uirgam ferream et aeternum opperiuntur incendium”.  
325 Epístola 15, 2: “Quamquam igitur tui me terreat magnitudo, tamen inuitat humanitas. a sacerdote 
uictima salutem, a pastore praesidium ouis flagito. facessat inuidia, Romanis culminis recedat ambitio: cum 
successore piscatoris et discípulo crucis loquor”. 
326 Epístola 15, 2: “ego nullum primum nisi Christum sequens beatitudini tuae, id est cathedrae Petri, 
communione consocior. super illam petram aedificatam ecclesiam scio. quicumque extra hanc domum 
agnum comederit, profanus est. si quis in Noe arca non fuerit, periet regnante diluuio”.  
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Depreendemos desse trecho que para Jerônimo a verdadeira Igreja é a ocidental, 

centrada na supremacia episcopal romana, que proclama a fé nicena. O autor fundamenta 

a autoridade do bispo Dâmaso relacionando-a à afirmação de Jesus ao seu discípulo 

Pedro, registrada no Evangelho de Mateus 16, 18-19:  
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha 
Igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei 
as chaves do Reino dos Céus e o que ligares na terra será ligado nos 
céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.327 

 
Expandindo para além da visão que Jerônimo apresentava do episcopado romano, 

a autoridade dos bispos na tardo-antiguidade foi construída de forma a vinculá-la à 

autoridade que os apóstolos de Cristo possuíam. Os bispos foram apresentados como os 

sucessores dos apóstolos, os quais eram os responsáveis por difundir o Evangelho, ter 

uma vida irrepreensível e salvaguardar a verdade a eles revelada. Conectado a esse papel, 

Renan Frighetto aponta o bispo como um dos responsáveis pela preservação unitária do 

universo político e religioso no ocidente tardo-antigo, junto às figuras do imperador e do 

rei – este último no contexto das monarquias romano-bárbaras. O autor afirma a respeito 

dessa busca por unidade: 

Um pensamento evidentemente nostálgico, quiçá uma proposta de 
renovatio imperii num momento histórico marcado tanto pelas 
diversidades regionais, que acabaram promovendo a fratura política e 
administrativa do imperium dos romanos nos territórios ocidentais, 
como pelas diferenças de interpretação religiosa que levaram o 
Cristianismo a ser visto de forma plural. Falamos, nesse caso, de 
Cristianismos entendidos como legítimos ou ilegítimos segundo a 
abordagem oferecida, mas todos portadores dum mesmo objetivo: 
oferecer uma explicação lógica sobre a natureza do Deus cristão e a sua 

 
327 Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2002, p. 1733-1734. Sobre a 
palavra “Hades”, os tradutores dessa versão bíblica apontam, na página 1734: “Quanto a Hades (hebr. 
Sheol), que designa a morada dos mortos, cf. Nm 16,33+. Aqui, as suas “portas” personificadas evocam as 
potências do Mal que, depois de terem arrastado os homens à morte do pecado, os encadeiam 
definitivamente na morte eterna. Seguindo o seu Mestre que morreu, “desceu aos Infernos” (1 Pe 3,19+) e 
ressuscitou (At 2,27.31), a Igreja deverá ter por missão arrancar os eleitos ao império da morte temporal e, 
sobretudo, eterna, para conduzi-los ao Reino dos Céus (cf. Cl 1,3; 1 Cor 15,26; Ap 6,8; 20,13)”. Na mesma 
página, no que tange ao excerto “e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra 
será desligado nos céus”, os comentaristas apontam: “Exatamente como a Cidade da morte, a Cidade de 
Deus tem portas, que não deixam entrar senão os que são dignos; comparar Mt 23,13 p. Pedro recebe as 
suas chaves. Caber-lhe á, pois, abrir ou fechar o acesso ao Reino dos Céus, por meio da Igreja. – “Ligar” e 
“desligar” são dois termos técnicos da linguagem rabínica que se aplicam primeiro ao domínio disciplinar 
da excomunhão com que se “condena” (ligar) ou “absolve” (desligar) alguém, e mais tarde às decisões 
doutrinais ou jurídicas, com o sentido de “proibir” (ligar) ou “permitir” (desligar). Pedro como mordomo 
(cuja insígnia são as chaves, cf. Is 22, 22) da casa de Deus, exercerá o poder disciplinar de admitir ou excluir 
quem ele bem julgar, e administrará a comunidade através de todas as decisões cabíveis em matéria de 
doutrina e de moral”. Conquanto a afirmação feita pelos tradutores tenha sido feita muito a posteriori do 
período que estudamos, podemos aplicá-la, cuidadosamente, para a época de Jerônimo. Ele próprio 
engrandece a imagem do bispo Dâmaso, por ser o dirigente da sede episcopal romana e, ao seu ver, sucessor 
do Apóstolo Pedro (vê-se isso no início da carta XV e na XVI).  
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conexão ao mundo terrestre, especialmente seu vínculo com a máxima 
autoridade política e secular legitimando-a e, em teoria, fortalecendo-a 
ideologicamente diante das ameaças existentes.328 

 

 Vimos há pouco o apontamento de Jerônimo: “Quem não se encontra na Arca de 

Noé perecerá no dilúvio”, aludindo à santidade do bispo e à salvação por este 

proporcionada àqueles que estão sob a sua autoridade romana, separados da corrupção 

terrena. Iniciando a carta dessa forma – com a exaltação da autoridade da Cátedra romana, 

encabeçada pelo bispo Dâmaso – Jerônimo subscreve que a verdadeira doutrina cristã 

está ali; a resposta que Dâmaso lhe der será incontestável e solucionará qualquer dúvida 

que ele pode possuir acerca de questões de dogma e interpretação bíblica. Afirma ainda 

que, aquele que não segue o posicionamento da igreja romana é um ímpio, “profano”, 

como aparece no manuscrito, ou, podemos dizer, um herege - já que se trata aqui de um 

contexto sobretudo dogmático. 

Jerônimo diz estar em meio aos colegas egípcios de Dâmaso, os confessores329, os 

quais eram católicos que foram exilados pelo imperador ariano Valente em 373 e seriam 

libertos em 378 pelo imperador Graciano, de vertente nicena. Já que não pode estar 

próximo a Dâmaso, o autor da carta comunga com aqueles que compartilham de uma 

mesmo ideal que o bispo: “Emigrado no deserto que separa a Síria da Barbárie, não posso 

pedir sempre à Sua Santidade ‘o Santo Senhor’330. Entre os confessores Jerônimo sente-

se seguro: “Na esteira de tais imponentes navios de transporte, escondo meu frágil 

barco”,331 em contrapartida, há as pessoas em quem ele não confia: “Não reconheço 

Vitálio, rejeito Melécio, não conheço Paulino. Quem não se reúne contigo, dispersa; vale 

dizer: quem não é de Cristo é do Anticristo.”332 A respeito de Vitálio, Melécio e Paulino, 

Lawler afirma: 

 
328 FRIGHETTO, Renan. Religião e política na Antiguidade Tardia: os godos entre o arianismo e o 
paganismo no século IV. Revista Dimensões, 25, 2010, p.116. 
329 “ideo hic collegas tuos Aegyptios confessores sequor”. 
330 Epístola 15, 2: “quae Syriam iuncto barbariae fine determinat, nec possum sanctum domini tot 
interiacentibus spatiis a sanctimonia tua semper expetere”. 
331 Epístola 15, 2: “et sub onerariis nauibus parua nauicula delitesco”. 
332 Epístola 15, 2: “non noui Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum. quicumque tecum non colligit, 
spargit, hoc est, qui Christi non est, antichristi est”.  Sobre esses trê personagens: “Os três rivais 
pretendentes da Sé de Antioquia. Paulino e Melécio eram ambos ortodoxos, mas Melécio tinha suas ordens 
derivadas dos arianos e consequentemente não foi reconhecido no Ocidente. No Oriente, entretanto, ele era 
são altamente estimado que alguns anos após isto ele foi escolhido para presidir o Concílio de 
Constantinopla (a.d. 391). Vitálio, o pretendente remanescente, foi um seguidor de Apolinário, mas muito 
respeitado pelos ortodoxos por conta do seu cárater elevado. (“The three rival claimants of the see of 
Antioch. Paulinus and Meletius were both orthodox, but Meletius derived his orders from the Arians and 
was consequently not recognized in the West. In the East, however, he was so highly esteemed that some 
years after this he was chosen to preside over the Council of Constantinople (a.d. 391). Vitalis, the 
remaining claimant, was a follower of Apollinaris, but much respected by the orthodox on account of his 
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O primeiro citado destes, Vitálio, aparentemente representava a menor 
facção; ele tinha sido consagrado por Apolinário de Laodiceia, o 
famoso Apolinário que lutou com Atanásio e Basílio contra os arianos 
(e até mesmo Jerônimo estava entre seus pupilos), mas cuja própria 
heresia cristológica foi condenada. Mais importante aqui são as 
reinvindicações rivais de Melécio e Paulino. Melécio foi sucessor do 
arianismo instalado depois que o bispo católico ortodoxo Eustácio de 
Antioquia foi deposto por um sínodo ariano e enviado ao exílio em 326-
30. Paulino – cuja consagração por Lúcifer de Cagliari pode ter 
prolongado a divisão por dificultar os esforços para Melécio ser 
reconhecido – foi o requerente “eustaciano”. Foi Paulino quem recebeu 
apoio de Roma, enquanto Melécio, que acabou sendo católico ao invés 
de ariano, tinha apoio majoritário entre os bispos do Oriente. Melécio 
morreu em Constantinopla durante o Segundo Concelho Ecumênico 
(Constantinopla I), depois de presidir as primeiras sessões do mesmo. 
Paulino morreu em 388 e foi sucedido pelo amigo de Jerônimo, 
Evágrio. 333 

 

Após Jerônimo introduzir a carta com grande reverência ao bispo romano, o tema 

é propriamente iniciado: “E agora, infelizmente, aponto os fatos.”334 O assunto é a respeito 

da terminologia correta que se deve utilizar para falar da essência de Deus. “Após a 

profissão de fé de Niceia, depois do decreto de Alexandria, formulado de acordo com o 

ocidente, os campenses, seguidores da seita ariana, exigem de mim, que sou romano, uma 

nova terminologia, as três hipóstases.”335  A sua autoidentificação como um romano no 

contexto de conflitos doutrinários e conceituais dentro do cristianismo tem algo a nos 

dizer sobre o que o autor entendia ser o melhor posicionamento nesta questão. Jerônimo 

alinha-se ao ocidente, ao identificar-se como “homem romano”. Ele estava em terras 

orientais, onde naqueles anos bebia da sabedoria e hábitos dos solitários, aprendendo o 

seu estilo de vida, contudo, não definiu a sua doutrina a partir da visão oriental.  

 
high character”). HIERONYMUS. Letters.  p.81, nota 306. Disponível em: 
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf206.html Aceso em 02/10/2020. 
333 “The first-named of these, Vitalis, apparently represented the smallest faction; he had been consecrated 
by Apollinaris of Laodicea, the famous Apollinarius who had fought with Athanasius and Basil against the 
Arians (and even Jerome was among his pupils), but whose own Cristological heresy was condemned. More 
importante here are the rival claims of Meletius and Paulinus. Meletius was sucessor of the Arian installed 
after the orthodox Catholic Bishop Eustathius of Antioch had been deposed by na Arian synod and sent 
into exile in 326-30. Paulinus – whose consecration by Lucifer of Cagliari may have prolonged the split by 
hinderingefforts to get Meletius reconized – was the “Eustathian” claimant. It was Paulinus who got Rome’s 
support, whereas Meletius, who turned out to be Catholic rather than Arian, had majority support among 
the bishops in the East. Meletius died at Constantinople duting the Second Ecumenical Council 
(Constantinople I), after presiding over the aerly sessions there. Paulinus died in 388 and was succeeded by 
Jerome’s friend Evagrius”. LAWLER, Thomas Comerford. The Letters of St.Jerome. Volume I. New 
York: Newman Press, 1963, p. 210. 
334 Epístola 15, 3: “Nunc igitur – pro dolor!”. 
335 Epístola 15, 3: “post Nicenam fidem, post Alexandrinum iuncto pariter occidente decretum trium ...ab 
Arrianorum prole, Campensibus, nouellum a me, homine Romano, nomen exigitur”. 
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O decreto de Alexandria ao qual Jerônimo se refere é o Concílio de Alexandria 

ocorrido em 362, o qual foi presidido por Atanásio e onde foi admitido o termo 

“hipóstase” como equivalente à palavra “pessoa”, o que levou ao entendimento da 

existência de três hipóstases. No Tomo aos antioquenos, de Atanásio, escrito em nome 

do Sínodo, ambos os lados - a favor de haver três hipóstases e a favor de haver apenas 

uma - foram exortados a não pressionarem a resolução de uma fórmula correta a esse 

respeito, uma vez que não se devia permitir que meras palavras dividissem pessoas que 

pensavam da mesma forma.336 Contudo, a decisão do Sínodo de Alexandria deu origem a 

mal-entendidos e a controvérsias.337 Basílio, o grande338, foi quem fixou as terminologias 

ousia (substância) e hypostasis, tendo sustentado a fórmula “uma ousia, três hypostasis” 

como a única aceitável339.  

Basílio faleceu antes do Concílio de Constantinopla em 381, o qual renovou a 

definição homoousion de Niceia e condenou as vertentes arianas.340 Em 376 Basílio 

escreve uma carta ao amigo Anfilóquio de Icônio e nela trata da diferença entre substância 

e hipóstase: 

 
336 LAWLER, Thomas Comerford. The Letters of St.Jerome. Volume I. New York: Newman Press, 1963, 
p.212. 
337 Ibidem. 
338 No subitem 3.4 há informações mais detalhadas sobre o pensamento e obras desse autor. 
339 As controvérsias no campo linguístico-teológico envolvendo os termos “substância” e “hipóstase”, entre 
outros, remontam sobretudo às determinações realizadas no Concílio de Niceia. Vejamos explicações a esse 
respeito segundo SESBOÜÉ, Bernard. O Deus da salvação (séculos I-VIII). Trad. de Danilo Mondoni. 
São Paulo: Edições Loyola, 2015, p. 214-217: “Consubstancial ao Pai: esta é a palavra-chave, o termo eu 
se tornará o ‘símbolo’ do concílio de Niceia. Esse termo completa a afirmação ‘da substância do Pai’ do 
lado de seu resultado: o gerado [Jesus Cristo] é consubstancial ao gerador [Deus Pai]. Há identidade de 
substância entre um e outro. O Filho é da mesma substância que o Pai, é tanto Deus quanto ele. Pertence 
ao mesmo nível de ser. [...] o concílio quer definir a identidade específica do Pai e do Filho contra aqueles 
que sustentam que ele é de uma substância inferior e dessemelhante, mas essa identidade era explicada 
também no sentido de uma identidade numérica, uma vez dadas as argumentações sobre a não divisão da 
substância divina. Essa insistência de certos nicenos os levará até mesmo a serem acusados de não manter 
suficientemente a distinção do Pai e do Filho e de recair numa forma de sabelianismo. Quem teve a ideia 
dessa palavra em Niceia? Alguns pensam nos ocidentais e em Ósio [bispo de Córdoba, atuante na corte de 
Constantino], pois o termo tinha maus antecedentes do Oriente, onde era controvertido. Constantino parece 
tê-lo apoiado fortemente. Esse termo vai criar um distúrbio maior em razão desses antecedentes, de seu 
caráter não escriturístico e da dificuldade de sua interpretação. Em certo sentido, seu emprego em Niceia é 
prematuro, na medida em que seu significado ainda não foi esclarecido. [...] O Símbolo de Niceia é 
completado por um cânone dogmático que anatematizava expressões correntes dos arianos: ‘Havia um 
tempo em que ele não era; Antes de ter sido gerado, ele não era; Ele veio a ser a partir do que não é, ou de 
outra hipóstase (hypostasis) ou substância (ousia)’. A última fórmula mostra que o concílio de Niceia não 
faz diferença entre hipóstase e substância. Essa equivalência entre os dois conceitos será uma fonte de 
confusão a seguir. Será necessário todo um trabalho semântico exercido sobre esses termos para se chegar, 
no final do século, à fórmula trinitária [...] O concílio, que devia pôr um termo à crise, começará por relançá-
la. A unanimidade dos Padres de Niceia fora ‘ajudada’ pela firmeza de Constantino. Ela se revelou frágil e 
logo mostrou fissuras que aumentaram até criar uma situação de cismas múltiplos entre as Igrejas, 
particularmente confusa no Oriente”. 
340 LAWLER, Thomas Comerford. The Letters of St.Jerome. Volume I. New York: Newman Press, 1963, 
p.212. 
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A substância e a hipóstase têm entre si a mesma diferença que existe 
entre o comum e o particular como, por exemplo, a que existe entre o 
animal em geral e tal homem determinado. Por isso reconhecemos uma 
só substância na divindade, de tal sorte que não se pode dar definições 
diferentes do ser; a hipóstase, ao contrário, é particular, nós o 
reconhecemos, para que haja em nós uma ideia distinta e clara sobre o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com efeito, se não consideramos os 
caracteres que foram definidos para cada um, como a paternidade, a 
filiação e a santificação, e se só confessamos Deus segundo a ideia 
comum do ser, é-nos impossível dar conta sadiamente de nossa fé. É 
preciso, pois, juntar o que é particular ao que é comum e confessar 
assim a fé: o que é comum é a divindade; o que é particular é a 
paternidade; depois é preciso reunir essas noções e dizer: creio em Deus 
Pai. Na confissão do Filho é preciso fazer a mesma coisa [...] O mesmo 
também para o Espírito Santo [...]. Assim a unidade será completamente 
salvaguardada na confissão na única divindade; o que é particular às 
pessoas será confessado na distinção das propriedades particulares que 
o pensamento atribui a cada uma. 341 

 

No trecho acima, aparece a palavra “hipóstase”, muito importante também na carta 

de Jerônimo a Dâmaso, pois traz consigo interpretação diversa na língua grega e latina, 

aliada ao entendimento díspar a respeito da essência divina e do que ficou nomeado como 

teologia da Trindade. As questões nas quais essa terminação está envolvida remontam ao 

século terceiro, embora as discussões sobre a essência de Deus e o caráter de Jesus Cristo 

tenham se iniciado já na primeira centúria. Sendo assim, vejamos a definição do conceito 

de “hipóstase” feita por Bernard Meunier e, em seguida, a descrição do termo contida no 

Novo Dicionário de Teologia: 
O primeiro sentido da palavra “hipóstase” é “o que se mantém por 
baixo”, o substrato, o fundamento. Designa algo de sólido, sobre o qual 
se pode apoiar. No século III, toma um sentido filosófico: nível do ser, 
entidade ontológica, sobretudo no neoplatonismo, que ensina três 
hipóstases fundamentais: o Um, o Intelecto, a Alma. Em teologia, é 
empregada para dizer (contra os monarquianos) que o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo têm, cada um, uma existência concreta, que subsiste 
realmente: há três hipóstases.342 
 
Substantivo grego, que, na teologia oriental, tornou-se a designação 
padrão de cada pessoa da Trindade divina. Seu termo latino mais 
próximo e equivalente é persona. A palavra tem uma ampla gama de 
significados não técnicos (cf. suas ocorrências no NT em 2Co 9.4; 
11.17; Hb 1.3; 3.1411.1), apresentando em filosofia e teologia uma 
acepção de “ser, realidade substancial” com referência à natureza ou à 
substância da qual consiste uma coisa (cf. Hb 1.3) ou à sua 
particularidade. Contra o monarquismo, Orígenes insistia que Pai, Filho 

 
341 BASÍLIO. Lettre 210, 3-5. Courtonne II, p. 192-196. Para uma discussão mais aprofundada sobre 
“pessoa” e “hipóstase”, ver HALLEUX, A. de. “Hypostase” et “personne” dans la formation du dogme 
trinitaire (375-381). Revue d´Historie Ecclesiastique, Louvain, v. LXXXIX, n.2, 1984. 
342 MEUNIER, Bernard. O nascimento dos dogmas cristãos. São Paulo: Loyola, 2005, p. 60. 



165 
 

e Espírito eram hispóstases eternamente distintas. Até o século IV (e.g. 
Credo de Niceia, em 325), a palavra hipóstase era usada quase que em 
intercâmbio com ousia, mas Basílio e seus companheiros capadócios 
atribuíram-lhe a relevância de designar as três apresentações objetivas 
de Deus, restringindo ousia para a divindade como única. Essa 
diferenciação corresponderia, em sentido amplo, a uma só substantia e 
três personae, em termos teológicos latinos – só que causou confusão, 
pois substantia teria como equivalente etimológico grego hipóstase, e 
não ousia. A diferença entre hipóstase e ousia é sútil, porque ambas 
falam de entidades ou seres avulsos. Ousia refere-se mais à essência ou 
natureza interna (Deus, quanto à sua divindade), enquanto hipóstase diz 
respeito mais à individualidade objetiva e concreta das três pessoas (de 
que o termo latino mais próximo seria subsistentia).343  

 
Expliquemos suscintamente o desenvolvimento das querelas religiosas que 

envolveram tal terminologia. O monarquianismo apareceu nos séculos II e III e tinha 

como concepção de Deus a sua unicidade. Os três nomes existentes nas Escrituras - Pai, 

Filho e Espírito Santo - seriam três aspectos ou modos de um mesmo Deus, por isso esse 

pensamento recebe também o nome de modalismo, Deus é Pai quando cria, Filho quando 

se encarna e Espírito quando habita a sua Igreja. É um Deus unipessoal, sem a existência 

de alteridade.344 Tal movimento recebe o nome, ainda, de sabelianismo, devido ao seu 

grande defensor, Sabélio.345 

É em grande parte contra a crença delineada que começa a surgir a doutrina da 

Trindade. O autor cristão latino Tertuliano (155-220) é um dos responsáveis por negar a 

ideia de um Deus Uno, sem distinção entre Pai, Filho e Espírito. Na obra Contra Praxeas 

(215 d.C) - Praxeas era monarquiano, ele utililiza as expressões que tomarão grande 

proporção nas próximas décadas, as quais são “pessoa”346, “substância” e “trindade”. Esta 

 
343 WRIGHT, David F. “Hipóstase”. In: FERGUSON, Sinclair B.; WRIGHT, David F.  Novo Dicionário 
de Teologia. São Paulo: Hagnos, 2011. 
344 MEUNIER, Bernard. O nascimento dos dogmas cristãos. São Paulo: Loyola, 2005, p. 56. 
345 É possível que essa crença tenha surgido como reação a uma espécie de politeísmo derivado das 
especulações sobre o Verbo (Jesus Cristo). Meunier explica: “A teologia do Verbo proferido, saído de Deus 
para ser a Palavra criadora e fecunda, expressa uma exteriorização do Verbo em relação a Deus. Ao mesmo 
tempo, a existência concreta desse Verbo proferido é relacionada com a criação: é para criar que Deus o 
emite, como uma espécie de instrumento (Justino fala dele como do ‘servo do Deus criador’, Diálogo 57, 
3). Essa maneira de subordinar o Verbo a Deus é chamada pelos historiadores de subordinacionismo [...]. 
Esse duplo caráter do Verbo entre os apologistas (exterioridade e subordinação em relação à fonte divina) 
foi julgado perigoso por fiéis que viam nele o risco de conduzir a uma confissão de dois deuses distintos, 
um Deus supremo, o Criador, e um Deus inferior, o seu Verbo, instrumento da criação”. (Meunier, Bernard. 
O nascimento dos dogmas cristãos. São Paulo: Loyola, 2005, p.55-56). Vale mencionar que a discussão 
sobre o Espírito Santo ainda não possuía relevância. As polêmicas ao longo do século III diziam respeito 
sobretudo ao Pai e ao Filho. 
346“A palavra latina persona poderia ser traduzida, primeiramente, por “personagem”, no sentido literário 
(ou “papel” no teatro), como o grego prosôpon. Na Bíblia grega ou latina, a palavra é utilizada para traduzir 
a expressão hebraica “face de Deus”, ou para um profeta que fala “em nome de Deus”, faz o “papel” de 
Deus. Daí vem a ideia de que o Verbo, que faz este papel por excelência, é um “personagem” que fala por 
Deus [...] Dizer que o Verbo é uma “pessoa” que fala em nome de Deus é significar que ele recebe de Deus 
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última aparece no fim do século II de forma muito tímida com Teófilo de Antioquia e 

Clemente de Alexandria347, mas é com Tertuliano que começa a receber projeção. 

O cristão alexandrino Orígenes (184-253) também trata do conceito de “hipóstase” 

fazendo oposição ao monarquianismo. No seu escrito Peri Archon (Sobre os princípios), 

o autor defende: 

Ninguém pense, contudo, que, ao designá-lo [Jesus Cristo] Sabedoria 
de Deus, estamos indicando algo privado de substância: por exemplo, 
não vamos imaginar que, em vez de o compreender como um ser vivo 
doado de Sabedoria, eu o tomo como o que torna sábios os sábios, 
oferecendo-se ao espírito daqueles que se tornam capazes de receber os 
seus poderes e a sua inteligência, penetrando neles. Se, portanto, 
aceitamos logo de início e com firmeza que o Filho único de Deus é a 
sua Sabedoria subsistindo substancialmente, não sei por que o nosso 
pensamento pode divagar até se perguntar se a própria hipóstase (isto é, 
a substância) do Filho pode conter alguma corporeidade, uma vez que 
tudo o que é corporal é caracterizado pela figura, a cor e o tamanho. 
Quem é que, tendo a respeito de Deus compreensão e doutrinas 
conformes a devoção, vai, em sã consciência, procurar na Sabedoria, 
por si mesma, figura, cor, tamanho? E como é que se poderia acreditar, 
ou supor, que em algum momento Deus Pai tenha existido sem gerar 
essa Sabedoria? Pois, ou se dirá que Deus, antes de gerar a Sabedoria, 
não podia gerá-la; ou então que ela não existia antes, e que ele lhe teria 
dado origem depois, para que ela existisse; ou ainda que ele podia, mas 
que ele não queria gerá-la, o que também não se pode dizer a respeito 
de Deus. Todos percebem claramente que tais ideias são absurdas e 
ímpias, isto é, que Deus tenha feito progressos, de tal maneira que podia 
agora fazer aquilo que antes não podia, ou que, podendo, ele tenha 
suspendido e adiado o ato de gerar a Sabedoria. É por isso que nós 
sabemos que Deus é sempre o Pai do seu Filho único, que dele nasceu, 
e dele toma tudo o que é, sem que, no entanto, haja aí qualquer espécie 
de início, nem o que se pode distinguir por períodos de tempo, naquele 
que o espírito, só e por si mesmo, é capaz de considerar e examinar, por 
assim dizer, pelo simples intelecto e pela alma. Devemos, portanto, crer 
que a Sabedoria foi gerada sem nenhuma relação com qualquer forma 
concebível de um começo.348  

 
Orígenes faz a distinção entre Deus Pai e Deus Filho, defendendo que este nasceu 

daquele sem que “haja aí qualquer espécie de início”, apontando a importância de ambos. 

Além disso, indica que não só o Pai é substancial, como também o Filho. Cristo não fora 

apenas a Sabedoria divina, a Palavra pela qual todas as coisas foram criadas, mas ele 

próprio é substância. Dessa forma, o autor cristão se opõe à crença monarquianista de um 

 
o que ele é, e também, como a palavra hipóstase, que ele tem um modo de existir que lhe é próprio; porque 
em latim a palavra persona designa a pessoa jurídica, capaz de responder, pessoalmente, por seus atos. 
(MEUNIER, Bernard. O nascimento dos dogmas cristãos. São Paulo: Loyola, 2005, p. 62-63). 
347 Ibidem, p. 59. 
348 ORÍGENES. Tratado sobre os Princípios. João Eduardo Pinto Basto Lupi (trad.). São Paulo: Paulus, 
2012, p.46. 
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Deus Uno que se demonstrava de três modos (Pai, Filho e Espírito), mas que não tinha 

diferenciação substancial. Orígenes, em outra obra na qual defende a doutrina cristã frente 

ao filósofo platônico Celso, explica a respeito do Pai e do Filho: 

[...] se Celso tivesse compreendido as palavras: “Eu e o Pai somos um”, 
e estas do Filho de Deus em sua oração: “Como tu e eu somos um”, ele 
não pensaria que prestamos culto a outro senão ao Deus supremo, pois 
Jesus disse: “O Pai está em mim e eu estou no Pai” (Jo 10,30; 17,21-
22; 14,10-11; 17,21). Se alguém acreditasse que estas palavras nos 
levam ao grupo dos que negam a existência de duas hipóstases, um Pai 
e um Filho, reflita sobre estas palavras: “A multidão dos que haviam 
crido era um só coração e uma só alma” (At 4,32), a fim de 
compreender: “Eu e o Pai somos um”. Portanto, é a um só Deus, como 
acabamos de explicar, o Pai e o Filho, que prestamos culto, e temos 
ainda uma razão válida a opor aos outros. E não prestamos culto 
excessivo Àquele que acaba de aparecer como se ele jamais tivesse 
existido antes. Pois nele cremos quando diz: “Antes que Abraão 
existisse, eu sou”, e quando afirma: “Eu sou a Verdade” (Jo 8,58; 14,6). 
Ninguém de nós tem a estupidez de acreditar que a verdade não existia 
antes do tempo da manifestação de Cristo. Por isso prestamos culto ao 
Pai da Verdade e ao Filho que é a Verdade: eles são duas realidades 
pela hipóstase, mas uma só pela humanidade, pela concórdia, pela 
identidade da vontade; de modo que aquele que viu o Filho, resplendor 
da glória, expressão da substância de Deus, viu a Deus nele que é a 
imagem de Deus (cf. Jo 14,9; Hb 1,3; Cl 1,15; 2Cor 4,4).349 

 

Os últimos parágrafos, que falaram do contexto dogmático cristão do surgimento 

e/ou uso frequente das terminologias “hipóstase”, “pessoa”, “substância”, “trindade”, 

entre outras, é o pano de fundo para compreendermos o assunto principal da carta de 

Jerônimo enviada a Dâmaso. Na carta 15, Jerônimo apela aos escritos do apóstolo Paulo 

para confrontar a doutrina exposta pelos campenses, partidários do arianismo: “Mas qual 

Apóstolo, por favor, inventou essa expressão? Existiu um outro Paulo, doutor dos gentios, 

que ensinou uma doutrina assim?350”. Esse é um argumento incisivo, uma vez que Paulo 

era considerado uma autoridade doutrinária de excelência para o cristianismo por ter sido 

um apóstolo. A terminologia “hipóstase” não fora utilizada pelo autor bíblico, o que 

significava, para Jerônimo, desnecessária a discussão ao uso do conceito.  

O futuro monge prossegue sua argumentação a Dâmaso: “Se perguntamos a eles 

[campenses] o que se deve entender por três hipóstases, respondem: ‘três pessoas 

subsistentes’. Nós respondemos: cremos da mesma forma”.351 Tal passagem aponta para 

 
349 ORÍGENES. Contra Celso. (tradução Orlando dos Reis; introdução e notas Roque Frangiotti]. Coleção 
Patrística: 20. São Paulo: Paulus, 2004, p.348-349.  Título original: Pròs tòn epigegramménon tôu Kélsou 
alethê lógon. 
350 Epístola 15, 3: “qui ista, quaeso, apostoli prodidere? quis nouus magister gentium Paulus haec docuit?”.  
351 Epístola 15, 3: “interrogamus, quid tres hypostases posse arbitrentur intellegi: ‘tres personas 
subsistentes’, aiunt. respondemus nos ita credere”.  
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o fato de que a controvérsia principal entre parte da doutrina ocidental e a doutrina oriental 

não era tanto em relação às ideias e significados das palavras, mas sim a quais palavras 

eram utilizadas para expressar essas ideias. “Mas a eles não basta o sentido: exigem 

também o nome. Eu não sei que tipo de veneno está escondido entre as sílabas”352, 

indicação contundente que aponta para algo ruim contido na própria nomenclatura 

utilizada pelos simpatizantes dos arianos, segundo Jerônimo. O autor prossegue: 
Gritamos: ‘se alguém não confessa as três hipóstases, como três 
ενυπόστατα, ou seja, três pessoas subsistentes, que seja excomungado’. 
Ainda assim, como não utilizamos o mesmo vocabulário que eles, 
somos taxados de heréticos. Se alguém, porém, entende hipóstase como 
a substância (ousía), e não afirma que nas três pessoas existe uma só 
hipóstase, este é contrário a Cristo; enquanto isso, por essa declaração, 
sou marcado, junto com o senhor, como unionista.353 

 
O credo estabelecido no Concílio de Niceia em 325, o qual defendia uma só 

substância para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, foi considerado herético pelos 

arianos. Para esses, tal crença lhes parecia monarquiana ou sabeliana, uma vez que não 

fazia distinção entre os seres da Trindade, apenas distinguia as suas funções. Por outro 

lado, aos nicenos, a crença ariana beirava ao politeísmo, pois havia uma ênfase na 

distinção entre os seres da Trindade, tanto entre arianos extremos - Jesus Cristo é diferente 

substancialmente do Pai - quanto entre os moderados - Jesus Cristo é semelhante ao Pai.  

O comentarista Silvano Cola explica-nos bem a questão de tal terminologia, 

responsável em grande medida pelos conflitos religiosos entre nicenos e arianos e a 

participação de Jerônimo na querela. Embora ele tome partido a favor do niceísmo - o 

qual triunfou na história da teologia católica -, a sua síntese é de relevância para nós: 

Com esta carta Jerônimo adentra totalmente a controvérsia trinitária do 
tempo. Uma controvérsia que vai além do jogo de palavras, porque toca 
a essência mesma do mistério trinitário. A prova evidente é a heresia de 
Ário de uma parte e a de Sabélio de outra. O término hipóstase que 
possui a mesma etimologia da palavra latina substantia, subsistentia, 
suppositum e significa literalmente ‘o que está sob’, o que permanece 
sob o fluir da aparência, possuía um uso comum e literário e um uso 
filosófico e patrístico. No primeiro sentido significava a essência 
própria de uma coisa, a natureza, e é sinônimo de ousía. No segundo 
sentido, aquele técnico da filosofia grega e dos Padres, indica ‘aquele 
que tem a subsistência’ tornando-se sinônimo de individuo, persona. 
Naturalmente o término assume uma importância específica no dogma 
trinitário, em que se estabelece uma nítida distinção entre substância 

 
352 Epístola 15, 3: “non sufficit sensus, ipsum nomen efflagitant, quia nescio quid ueneni in syllabis latet”.  
353 Epístola 15, 3: “clamamus: ‘si quis tres hypostases ut tria ενυπόστατα, hoc est ut tres subsistentes 
personas, non confitetur, anathema sit’ et, quia uocabula non edicimus, heretici iudicamur. si quis autem 
hypostasin usian intellegens non in tribus personis unam hypostasin dicit, alienus a Christo est et sub hac 
confessione uobiscum pariter cauterio unionis inurimur”. 
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(ousía) e pessoa. Na realidade, entendido no significado corrente e 
literário, o término hipóstase cedia à afirmação da existência em Deus 
de três essências ou naturezas (heresia ariana). Por isso Jerônimo 
defende com tanta energia o vocábulo.354  

 
A seguir, Jerônimo indaga ao bispo Dâmaso qual é a sua posição quanto ao uso da 

terminologia “hipóstase”: os nicenos deveriam afirmar a existência de três ou apenas 

uma? “Defina a questão, eu te peço! Eu não hesitarei, se assim o senhor desejar, a falar 

de três hipóstases; se o senhor ditar, que se redija uma nova fórmula de fé depois da de 

Niceia, e nós ortodoxos professaremos a nossa crença com as mesmas palavras dos 

arianos!”355 

O estridonense dispõe-se a mudar a sua posição sobre a existência de três hipóstases 

a favor de apenas uma, caso o líder romano se manifestasse a favor. Contudo, tal 

disponibilidade de mudança de pensamento por parte de Jerônimo nos parece um recurso 

retórico, de certa maneira um instrumento de persuasão a favor de somente uma hipóstase. 

Talvez o autor cristão temesse uma mudança de posição de Dâmaso quanto a essa questão. 

Por outro lado, a maneira com que ele se dirige ao bispo durante toda a carta demonstra 

que ele possuía uma devoção sincera à sua autoridade, e é possível que, realmente, qual 

fosse a alteração conceitual ou até mesmo dogmática que Dâmaso defendesse, Jerônimo 

aceitaria. Ainda assim, o que podemos constatar é que Jerônimo sempre considerou o 

arianismo uma crença errada e destrutiva, conforme aponta Blázquez Martínez fazendo 

menções ao Epistolário do autor, em momentos anteriores e posteriores à escrita das duas 

primeiras cartas a Dâmaso:  
Na carta 15.4, escrita ao bispo de Roma, quando Jerônimo já vivia no 
Oriente, ele descreve o arianismo como uma grande aberração da fé, 
uma condenação seguida por Roma, que Jerônimo conhecia muito bem 
porque vivia na antiga capital do Império, com Dâmaso como bispo da 
cidade. Nesta frase, o escritor rejeita a doutrina ariana sem reservas. 
Esta carta foi escrita em 376-377. Um ano antes, 375-376, na carta 7.5, 
dirigida a Cromácio, fundador de uma comunidade eclesiástica em 
Aquileia, a Larino, arcebispo, e a Eusébio, ele chama a heresia ariana 
de um velho veneno, e celebra que pelo trabalho dos três o arianismo 
foi banido da cidade. Na carta 84, datada de 399, enviada a Pamáquio, 
ilustre aristocrata romano e colega de Jerônimo, com quem estava 
intimamente associado, e a Oceano, ele lembra que o Conselho de 
Niceia, realizado em 325, condenou Ário, tendo colocado a condenação 
na boca de outros. Jerônimo aponta que o arianismo é apoiado pelo 
poder político, como ele escreve na carta 6.1, endereçada a Dâmaso, de 
data incerta. Na carta 60.15, ele acrescenta que um dos grandes 
apoiadores da heresia ariana foi Constantino, ao qual deve ser 

 
354 Epístola 15, 3, nota 9. 
355 Epístola 15, 4: “Decernite, obsecro: si placet, non timebo tres hypostases dicere; si iubetis, condatur 
noua post Nicenam fides et similibus uerbis cum Arrianis confiteamur orthodoxi”.  
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acrescentado Valente. Na carta 133.3, enviada a Ctesifonte, ele escreve 
que ninguém ignora que Eusébio de Cesareia era um ariano, que 
Jerônimo, na carta 84.2 acima mencionada, descreve como um sem-
vergonha defensor da impiedade ariana. Na verdade, Jerônimo não 
menciona com frequência o arianismo em suas cartas, mas ele é 
totalmente intransigente com ele. Para Jerônimo (84,4), Orígenes foi a 
fonte de Ário. Eusébio escreveu seis livros em defesa do grande 
alexandrino e afirma que era um ariano, enquanto Pânfilo, outro 
apologista de Orígenes, afirma que era católico (84,11). Os capadócios 
eram totalmente favoráveis a Orígenes.356 

 
“Toda a escola literária profana não conhece a equivalência entre hipóstase e ousía. 

Agora eu me pergunto: Quem ousará, com boca sacrílega, pregar que existem três 

substâncias?”357 Nessa passagem, Jerônimo não está falando especificamente de alguma 

escola particular, mas da forma como os termos foram entendidos ao longo da história. 

Se o termo sempre foi interpretado como “substância” ou “essência”, não é correto para 

o autor dizer naquele momento que Deus possuía mais de uma essência. Para comprovar 

a sua argumentação, ele baseia-se na descrição de quem é Deus segundo o Pentateuco: 

A natureza de Deus é única e subsistente por si – para existir de fato 
não precisa de outros para que venha à existência – Todas as outras 
coisas criadas, apesar de parecer que existem, não existem em sentido 
absoluto, porque no passado não eram; e se em um tempo eram 
inexistentes, podem tornar-se novamente uma outra vez. Somente 
Deus, que é eterno, e, portanto, não tem origem, possui verdadeiramente 
o nome de “Ser”. Isso porque a Moisés, na sarça, Ele fala assim: “Eu 
sou quem sou”, e ainda “Aquele que é me enviou”.358 

 
356 “En la carta 15.4, escrita al obispo de Roma, cuando Jerónimo se encontraba ya viviendo en el Oriente, 
califica al arianismo de aberración grande de la fé, condena seguida por Roma, que Jerónimo conocía muy 
bien por haber residido en la antigua capital del Imperio, con Dámaso como obispo de la ciudad. En esta 
frase rechaza sin miramiento el escritor la doctrina arriana. Esta carta se escribó en el 376-377. Un año 
antes, 375-376, en carta 7.5, dirigida a Cromacio, fundador de una comunidad eclesiástica en Aquileya, a 
Larino, archidiácono, y a Eusebio, llama a la herejía arriana de vieja ponzoña, y celebra que por obra de los 
tres se haya desterrado de la ciudad el arianismo. En la carta 84, fechada en el año 399, enviada a 
Pammaquio, ilustre aristocrata romano y compañero de estúdios de Jerónimo con el que estuvo muy 
relacionado, y a Océano, recuerda que el concilio de Nicea, celebrado en el 325, condeno a Arrio, puesta la 
condena em boca de otros. Jerónimo puntualiza que el arianismo está apoyado por el poder político, como 
escribe en la carta 6.1, dirigida a Dámaso, de fecha incierta. En la carta 60.15, añade que uno de los grandes 
apoyos de la herejía arriana fue Constancio, al que hay que añadir Valente. En la carta 133.3, mandada a 
Ctesifonte, escribe que nadie ignora que Eusebio de Cesarea fue arriano, al que Jerónimo, en la citada carta 
84.2, califica de defensor descarado de la impiedade arriana. En realidade Jerónimo no menciona en sus 
cartas, frecuentemente, al arianismo, pero es totalmente intransigente con él. Para Jerómino (84.4), 
Orígenes fu ela fuente de Arrio. Eusebio escribió 6 libros em defensa del gran alejandrino y demonstro que 
fue arriano, mientras Pánfilo, outro apologista de Orígenes, defiende que fue católico (84.11). Los 
capadocios fueron totalmente favorables a Orígenes”.  (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María. Tolerancia 
e intolerancia religiosa en las cartas de Jerónimo. In: Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas 
sobre la Antigüedad Tardía, XXIII,Universidad de Murcia, 2006, p.468.) 
357 Epístola 15,4: “tota saecularium litterarum schola nihil aliud hypostasin nisi usian nouit. et quisquam, 
rogo, ore sacrilego tres substantias praedicabit?”. 
358 Epístola 15,4: “una est dei sola natura, quae uere est – ad id enim, quod subsistit, non habet aliunde, sed 
suum est -, cetera, quae creata sunt, etiamsi  uidentur esse, non sunt, quia aliquando non fuerunt et potest 
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Além de citar a passagem mosaica a respeito da identidade e essência de Deus, 

Jerônimo faz a seguinte análise: 

 
Existiam já nesse momento os anjos, o céu, a terra, os mares: por que, 
então, Deus reivindica como próprio o nome comum de “Ser”? Lógico! 
Porque apenas a sua é uma natureza não criada, e porque em três 
pessoas existe uma só divindade que verdadeiramente subsiste, existe 
uma só natureza, a única que possuí em sentido estreito a existência.359 
 

No trecho abaixo, o autor cristão apresenta uma alegação a respeito da divisão entre 

nicenos e arianos, endossando que se existe separação entre ambos os grupos, é porque a 

questão não é apenas conceitual, mas de entendimento doutrinário: 

 
Quem diz que são três os “seres”, ou seja, três hipóstases, sob um manto 
de piedade tenta introduzir o conceito de três naturezas. Se então as 
coisas são mesmo nesses termos, por que estamos separados de Ário 
por um muro, se nos encontramos unidos na doutrina?360 

 
No trecho a seguir o autor utiliza um recurso de palavras visando à irredutibilidade 

da doutrina verdadeira:  
Que Ursino se alie a sua beatitude e Auxêncio se vincule a Ambrósio! 
Mas que permaneça estranho à fé romana tal erro! Que os corações 
religiosos dos povos não absorvam um sacrilégio similar!361 
 

Ursino e Auxêncio eram arianos e, ao associá-los a exemplos de fé ortodoxa 

segundo a sua visão, como Dâmaso e Ambrósio, Jerônimo demonstra o erro em seguir 

algo diferente da crença nicena. Ursino foi eleito bispo de Roma por alguns seguidores 

do bispo Libério, antecessor a Dâmaso no episcopado romano. Esses seguidores 

simpatizavam com o arianismo e consagraram Ursino concomitantemente à ocupação 

episcopal por parte de Dâmaso. Os dois bispos disputaram por aproximadamente dois 

anos o cargo legítimo e Dâmaso tornou-se vencedor. O apoio do imperador Valentiniano 

I foi imprescindível para o desfecho da questão, tendo sido favorável ao destinatário da 

carta, e contrário a Ursino, o qual sofreu o desterro. 

 
rursus non esse, quod non fuit. deus solus, qui aeternus est, hoc est, qui exordium non habet, essentiae 
nomen uere tenet. Idcirco et ad Moysen de rubo loquitur: ego sum, qui sum, et rursum: qui est, misit me”. 
359 Epístola 15,4: “erant utique tunc angeli, caelum, terra uel maria: et quomodo commune nomen essentiae 
proprium sibi uindicat deus? sed quia illa sola est infecta natura et in tribus personis deitas una subsistit, 
quae est uere, una natura est: quisque tria esse.” 
360 Epístola 15,4: “hoc est tres ενυπόστατα, dicit, sub nomine pietatis tres naturas conatur adserere. et si ita 
est, cur ab Arrio parietibus separamur perfidia copulati?”. 
361 Epístola 15,4: “iungatur cum beatitudine tua Ursinus, cum Ambrosio societur Auxentius. absit hoc a 
Romana fide: sacrilegium tantum religiosa populorum corda non hauriant”. 
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Quanto a Auxêncio, o personagem exerceu a função sacerdotal em Alexandria 

durante entre os anos 343 e 355 e o episcopado milanês entre 355 e 374, ano em que 

assumiu o seu posto Ambrósio. A Catholic Encyclopedia expõe:  

[...] Após o banimento de Dionísio de Milão em 355, Auxêncio foi 
nomeado bispo dos que enxergavam além da intriga ariana, apesar de 
ignorante quanto à língua latina. Alguns dos principais bispos do 
Ocidente tentaram, mas em vão, fazê-lo aceitar o credo niceno. Ele foi 
publicamente acusado em Milão, em 364, por S. Hilário de Poitiers, e 
condenado por erro em uma disputa realizada naquela cidade por ordem 
do Imperador Valentiniano. Sua submissão foi apenas aparente, 
contudo, ele permaneceu poderoso o suficiente para forçar a saída de S. 
Hilário da cidade de Milão. Em 359 ele obrigou muitos bispos de Ilírico 
a assinar o credo de Rimini. Apesar de S. Atanásio procurar sua 
condenção pelo papa Dâmaso no sínodo de Roma (369), ele 
permaneceu na posse de sua Sé até sua morte em 374. […]362 
 

Também a respeito de Auxêncio, Ambrósio escreveu um sermão, afirmando em 

uma passagem que ele “é pior que um judeu”.363 Ambrósio, a quem Jerônimo opõe 

Auxêncio, é um dos maiores nomes da chamada patrística latina defensor das ideias 

nicenas e adversário do arianismo. Ele ocupou o cargo de bispo de Milão, escreveu muitas 

obras a favor da religião cristã e foi um político, exercendo a função de prefeito consular 

da Ligúria e Emília364. 

Na sequência da epístola, Jerônimo apresenta uma solução conceitual para o 

problema: uma substância e três pessoas: 

 
Basta-nos dizer: uma substância e três pessoas subsistentes, perfeitas, 
iguais, coeternas; não se fale mais de três hipóstases, se o senhor estiver 
de acordo: que se conserve uma só.365  
 

 
362 “[...] After the banishment of Dionysius of Milan in 355, Auxentius was made bishop of that see 
through Arian intrigue, though ignorant of the Latin tongue. Some of the principal 
Western bishops attempted, but in vain, to bring him to accept the Nicene Creed. He was publicly accused 
at Milan, in 364, by St. Hilary of Poitiers, and convicted of error in a disputation held in that city by order 
of the Emperor Valentinian. His submission was only apparent, however, and he remained powerful enough 
to compel the departure of St. Hilary from Milan. In 359 he forced many bishops of Illyricum to sign the 
creed of Rimini. Though St. Athanasius procured his condemnation by Pope Damasus at a Roman synod 
(369), he retained possession of his see until his death in 374 [...]” Shahan, Thomas. Auxentius of Milan. 
The Catholic Encyclopedia. Vol. 2. New York: Robert Appleton Company, 1907. 31 Aug. 2020 
<http://www.newadvent.org/cathen/02144b.htm>. 
363 Sermon against Auxentius, 1. Em Selected Works and Lett.   Disponível em 
https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf210.v.vii.html Acesso em 31/08/2020. 
364 Sobre Ambrósio de Milão e sua defesa da fé nicena, ver POHLMANN, Janira Feliciano. Uma 
identidade cristã-nicena: Graciano e Valentiniano II sob a pena de Ambrósio, bispo de Milão (374-
392 d.C.). 243 f. Tese (doutorado em História) – Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba, 2016. 
365 Epístola 15, 4: “sufficiat nobis dicere unam substantiam, tres personas subsistentes, aequales, 
coaeternas: taceantur tres hypostases, si placet, et uma teneatur”. 
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Em seguida, o autor exorta Dâmaso a permanecer no credo de Niceia, com as 

decisões doutrinárias que o Concílio de Niceia estabelecera e aconselha o bispo a ter 

cuidado com os enganos da linguagem e da doutrina. Mesmo Jerônimo posicionando-se 

de maneira resoluta em vários momentos na carta, ele sempre se submete à autoridade do 

bispo, buscando nele a decisão para as suas ações. 

Suspeite certamente o fato de vocábulos diversos exprimirem um 
significado idêntico. Que seja suficiente para nós a declaração de fé já 
apresentada. Se, contudo, pensar que é correto, escreva-me que 
devemos confessar três hipóstases, naturalmente com os devidos 
esclarecimentos. Eu não as refutarei, mas acredite: embaixo do mel 
esconde-se o veneno. O anjo de Satanás transfigura-se em anjo de luz, 
eles interpretam bem o término hipóstase, mas quando falo de aderir à 
doutrina que eles apresentam, sou tido como herege. Por que eles dão 
tanto valor a uma só palavra? O que escondem sob esta linguagem 
ambígua? Se a fé deles é segundo a sua interpretação, não condeno o 
que eles creem. E se eu creio no que eles pensam, me permitam exprimir 
as ideias deles com as minhas palavras!366 
 

No fim da carta, Jerônimo indica que os campenses, partidários do arianismo, 

almejam continuar com a sua crença de três hipóstases no sentido de três essências, e não 

de três pessoas, como para os nicenos. Jerônimo, por sua vez, não admite tal 

posicionamento. Devido a isso, ele alerta Dâmaso sobre o perigo do termo e da comunhão 

com o que ele considera heresia: 
Eu imploro a tua Beatitude, por Jesus crucificado, salvação do mundo, 
pela Trindade consubstancial, de autorizar-me, mediante uma carta, a 
falar de hipóstases ou a não falar. Como o lugar onde estou é muito fora 
de caminho e pode confundir os portadores de cartas, envie o escrito ao 
sacerdote Evágrio que conheces bem. Ao mesmo tempo, peço ao senhor 
que me informe com quem devo estar em comunhão em Antioquia, já 
que os campenses se aliaram aos hereges de Tarso. Eles não procuram 
nada mais que a pregação das três hipóstases no sentido primeiro do 
vocábulo, fortalecendo-se através da comunhão com o senhor. 367 

 

 
366 Epístola 15,4: “non bonae suspicionis est, cum in eodem sensu uerba dissentiunt. sufficiat nobis 
memorata credulitas aut. si rectum putatis, scribite tres hypostases cum interpretationibus suis debere nos 
dicere. non negamus, sed, mihi credite, uenenum sub melle latet. transfigurauit se angelus satanae in 
angelum lucis: bene interpretantur hypostasin, et cum id, quod ipsi exponunt, habere me dicam, hereticus 
iudicor. quid tam anxie unum uerbum tenent? quid sub ambiguo sermone latitant? si sic credunt, ut 
interpretantur, non damno, quod retinent; si sic credo, ut ipsi sentire se simulant, permittant mihi meis uerbis 
suum sensum loqui”. 
367 Epístola 15,4: “Quam ob rem obtestor beatitudinem tuam per crucifixum, mundi salutem, per 
homousiam trinitatem, ut mihi epistulis tuis siue tacendarum siue dicendarum hypostaseon detur auctoritas. 
et ne forte obscuritas, in quo dego, loci fallat baiulos litterarum, ad Euagrium presbyterum, quem optime 
nosti, dignare cripta transmittere. simul etiam, cui apud Antiochiam debeam communicare, significes quia 
Campenses, cum Tarsensibus hereticis copulantur, nihil aliud ambiunt, quam ut auctoritate communionis 
uestrae fulti tres hypostases cum antiquo sensu praedicent”.  
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Evágrio sucedeu a Paulino na sede episcopal antioquena permanecendo ali entre os 

anos de 388 e 392. No momento em que Jerônimo escreve esta carta, portanto, Evágrio 

ainda não havia assumido a sede de Antioquia. Ele é citado por Jerônimo na obra Sobre 

os Homens Ilustres como homem de “engenho forte e extraordinário”368. Quanto à sua 

produção escrita, Jerônimo afirma: “quando ainda era presbítero, leu para mim ‘Tratados 

de vários argumentos’, que ainda não foi publicado, e traduziu do grego para a nossa 

língua a vida do beato Antônio, de Atanásio”.369 Evágrio era niceno e, conforme o autor 

da carta atesta, bem conhecido por Dâmaso, o que legitima o pedido de Jerônimo para 

que ao futuro bispo antioqueno fosse entregue a resposta do bispo romano.  

Pensando no tema geral da carta, a questão parece ser mais conceitual do que 

propriamente doutrinária370. Jerônimo defende a existência de apenas uma hipóstase na 

Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem uma única 

substância ou essência. É dessa forma que os latinos entendiam a palavra hipóstase, como 

a natureza, o que faz Deus ser como Ele é. Essa é a ideia dogmática apresentada em 

Niceia: Deus é, assim como Cristo e o Espírito o são. Como a discussão se dava mais no 

âmbito da relação entre o Pai e o Filho, foi determinado em 325 que o Filho foi gerado e 

não criado, justamente porque o Filho é Deus, é da mesma essência, ele já era no princípio. 

Essa ideia se contrapunha às alegações de Ário, o qual expunha ser o Filho gerado pelo 

Pai em determinado momento, o que, para os nicenos, era uma afirmação grave, pois se 

assim o fosse, Jesus seria inferior a Deus Pai e, portanto, diferente em natureza. A palavra 

“hipóstase”, de origem grega, possuía diferentes significados para ambos os grupos e foi 

parcialmente responsável pelos conflitos dogmáticos ocorridos naquele momento. 

Após fazermos esta análise da carta 15 de Jerônimo endereçada ao bispo de Roma 

Dâmaso, podemos perguntar o que ela nos diz sobre a ideia de ecclesia para o autor. 

Jerônimo possui uma posição doutrinária bem definida e expressa o seu favor em relação 

ao partido niceno. Contudo, por mais que tenha demonstrado de maneira veemente as 

suas convicções, o autor cristão escreveu uma carta ao bispo romano apontando 

 
368 De Uiris Ilustribus 125, 1. 
369 De Uiris Ilustribus 125, 1. 
370 “A diferença linguística é pelo menos parcialmente responsável pelos mal-entendidos. O problema é que 
o latim não tem uma palavra que realmente equivalha a hypostasis. Por isso, ao serem traduzidas do grego 
para o latim, tanto ousía como hypostasis se tornaram substantia, “substância”. O latim não conseguia 
distinguir entre os dois termos. Assim o Ocidente latino voltou à fórmula de Tertuliano, que havia proposto 
uma única ‘substância’ em três ‘pessoas’”. LORENZEN, Lynne Faber. Introdução à Trindade. São Paulo: 
Paulus, 2002, p. 26. 
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preocupações em relação às crenças diferentes dentro do próprio cristianismo e citou 

nomes de pessoas que divergiam em seu entendimento a esse respeito. Estando ele em 

terras orientais, mantém um pensamento definido, mas abre uma possibilidade de 

mudança - o que talvez seja mais um recurso retórico do que uma disposição verdadeira 

em alterar a sua doutrina. Ainda assim, se fosse possível que mudasse de opinião 

dogmática, o faria em concordância com o bispo de Roma.  

Notamos, pois, que não havia uma realidade bem definida quanto ao entendimento 

do cristianismo nesse momento da tardo-antiguidade. O Concílio de Constantinopla em 

381 viria para ratificar o Concílio de Niceia, apontando para uma posição mais forte 

contra o arianismo, embora tal doutrina continuasse a existir. Outrossim, no final dos anos 

370, o que era considerado ortodoxia não estava resolvido de modo incisivo por parte das 

autoridades religioso-políticas.  

Outra questão é o fato de Jerônimo se dirigir a Dâmaso para pedir conselho e, de 

alguma maneira, demonstrar dúvidas. Não foi ao bispo de Alexandria, de Antioquia, de 

Constantinopla ou de Jerusalém que o autor recorreu, mas ao bispo de Roma. Nessa 

época, o episcopado romano não possuía preponderância em relação aos demais. Pela 

carta, transparece-nos que Jerônimo se dirigiu a Dâmaso por acreditar que a cadeira 

episcopal romana era a herdeira direta da atuação do apóstolo Pedro. A sede romana, 

sendo Dâmaso o ocupante naquele período, teria legitimidade frente às demais sedes no 

entendimento jeronimiano, já que Pedro teria recebido do próprio Cristo a ordenança de 

fundador da Igreja. Como a figura de Pedro é associada à cidade de Roma, esta localidade 

foi historicamente construída como de autoridade ímpar para a parte ocidental do mundo 

romano, ou talvez para todo o espaço imperial romano. Contudo, esse processo apenas se 

iniciava, e Jerônimo fez parte disso. Ele foi um dos construtores da ideia de supremacia 

do bispo de Roma e do triunfo, teórico, do catolicismo niceno. 

 

3.3 Carta 16 

Após Jerônimo requerer de Dâmaso instrução quanto à questão da terminologia 

“hipóstase” através da escrita da carta 15, passam-se alguns meses sem que o autor 

obtenha resposta do bispo371. Sendo assim, Jerônimo escreve outra carta a Dâmaso, ainda 

 
371 SAN GIROLAMO. Le Lettere. Vol. 1. Silvano Cola (trad.). Roma: Città Nuova Editrice, 1996, p.112. 
Andrew Cain esclarece: “Em algum momento em 384, após os dois estarem em termos familiares, Dâmaso 
pontuou que havia lido recentemente com grande interesse (tota aviditate legi) as cartas que Jerônimo 
escrevera do deserto (quas in heremo aliquando dictaveras). Isso talvez queira dizer que ele usou 'legi' ('eu 
li') ao invés de 'relegi' ('eu reli'). Esta pode ser uma admissão tácita que, por qualquer razão, ele não tinha 
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por volta de 376-377 no deserto de Cálcis, enumerada a 16 do epistolário. Nesta carta, o 

autor pretende saber se está unido à “Cátedra de Pedro”, ou seja, à Catedra Romana. Além 

disso, há a indagação de com qual bispo Jerônimo deveria ter comunhão na Síria. A 

correspondência é assim iniciada: 
Aquela mulher importuna do Evangelho mereceu ser ouvida; e, embora 
a porta já estivesse fechada, os servos recolhidos e a noite chegada, um 
homem recebeu pão do seu amigo. O próprio Deus, que não pode ser 
convencido por forças várias, cede ao pedido do publicano372, e a cidade 
de Nínive, perdida pelos seus pecados, é salva pelo pranto. Sabes o 
motivo de eu insistir com um prólogo assim longo? Apenas por isto: 
desejo que o senhor, grande como és, abaixe o olhar para este pobre 
homem; que não desprezes uma ovelha doente, mesmo que como 
pastor, tu tenhas muitas outras.373  
 

Jerônimo insiste ao bispo de Roma que lhe responda, e os seus argumentos são 

buscados na Bíblia, indicando-nos que a persistência do autor se justificava em preceitos 

cristãos, ao menos é o que ele próprio busca transparecer. Sendo assim, as Escrituras 

Sagradas acabam por servir de legitimação para o requerimento de Jerônimo. O uso dessa 

literatura para afirmar diversas ideias não era característica apenas desse intelectual, mas 

de muitos, senão de todos os autores cristãos do período. Referimo-nos também aos 

escritores cristãos precedentes, dos séculos II e III, os quais redigiram as primeiras obras 

de defesa ao cristianismo: eles utilizavam passagens bíblicas para explicitar, desenvolver 

e/ou engrandecer pensamentos a favor do cristianismo nos escritos que produziam. 

 Contudo, a escrita apologética não foi a pioneira em fazer usufruto dessa técnica. 

É muito provável que ela tenha se embasado nos próprios escritores neotestamentários, 

cujas produções, sobretudo epístolas, apresentavam pensamentos, ensinamentos, 

exortações e interpretações que diversas vezes buscavam no Antigo Testamento 

referências e fundamentos, mencionando literalmente os textos mosaicos, proféticos, 

poéticos e históricos.  

 
lido as duas cartas na época em que Jerônimo havia as enviado.”  (“Some time in 384, after the two were 
familiar terms, Damasus made a point of saying (Ep. 35.1) that he recently had read with great interest (tota 
aviditate legi) the letters that Jerome had written from the desert (quas in heremo aliquando dictaveras). 
It is perhaps telling that he used ‘legi’ (‘I have read’) instead of ‘relegi’ (‘I have reread’). 
This may be a tacit admission that, for whatever reason, he had not read the two letters 
back when Jerome first sent them”). CAIN, Andrew. The letters of Jerome: asceticism, biblical exegeses, 
and the construction of Christian authority in late antiquity. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 
44, nota 7. 
372 As referências bíblicas estão, respectivamente, em Mateus 15. 21-28, Lucas 11. 5-8 e Lucas 19.8-9. 
373 Epístola 16, 1: “Inportuna in euangelio mulier tandem meruit audiri et cluso cum seruis ostio, media 
licet nocte, ab amico amicus panes accepit; deus ipse, qui nullis contra se superari uiribus potest, publicani 
precibus uincitur; Nineue ciuitas, quae peccato periit, fletibus stetit. quorsum ista tam longo repetita 
prooemio? uidelicet, ut paruum magnus aspicias, ut diues pastor morbidam non contemnas ouem”.  
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Outro argumento de pedido por parte de Jerônimo é o seu rebaixamento perante 

Dâmaso, quando afirma: “desejo que o senhor, grande como és, abaixe o olhar para este 

pobre homem; que não desprezes uma ovelha doente, mesmo que como pastor, tu tenhas 

muitas outras”374. Se esta colocação é sincera ou não, não sabemos. Talvez Jerônimo não 

considerasse a si mesmo tão inferior quanto transparece, até porque a erudição bíblica 

brevemente demonstrada na abertura da carta não coincide com a autodescrição do autor 

de ser uma “ovelha doente”, entretanto ele se coloca nesse lugar de humildade e 

submissão. 

No excerto abaixo, Jerônimo argumenta a seu favor diante de Dâmaso, pedindo que 

o bispo atenda a uma “ovelhinha perdida”; metáfora bíblica utilizada para demonstrar o 

estado em que o autor se encontrava diante das confusões doutrinárias: um ser inocente 

que precisava ser socorrido. 
Cristo enviou o ladrão da cruz ao paraíso, e para que nenhum homem 
pudesse supor que a conversão tivesse sido muito tardia, do suplício de 
um homicida foi feito um martírio. Quero dizer que Cristo abraça com 
alegria o filho pródigo que retorna, ele deixa em segurança as noventa 
e nove ovelhas sãs, e como um bom pastor, se encarrega de por sobre 
os ombros e levar para casa aquela ovelhinha perdida.375 
 

Na passagem acima, o estridonense estabelece um paralelo entre o ladrão da cruz, 

o filho pródigo e a ovelha perdida. Jerônimo utiliza-se de um fato - o ladrão da cruz - 

conforme narra o Evangelho de Lucas376, e duas parábolas contadas por Jesus aos seus 

discípulos – a do filho pródigo e a da ovelha perdida, ambas também registradas em 

Lucas377. Nos três casos existe um ser pecador, consciente ou não dos seus atos, que se 

desviou do seu caminho e que clama por socorro, sedento de ser redimido – mais uma 

vez, de maneira consciente ou não. Nas mesmas situações, há a figura de outro ser 

responsável por resgatar o primeiro ser de seu estado de culpa, erro ou desvio, o qual pode 

ser o pai, o pastor ou o próprio Cristo. Ora, são essas três figuras de autoridade e/ou 

condução nos relatos neotestamentários, e é através desses personagens que Jerônimo 

constrói uma comparação dele com os personagens necessitados de ajuda e de Dâmaso 

como o resgatador.  

 
374 Epístola 16, 1: “uidelicet, ut paruum magnus auspicias, ut diues pastor morbidam non contemnas ouem”. 
375 Epístola 16, 1: “Christus in paradisum de cruce latronem tulit et, ne quis aliquando seram conuersionem 
putaret, fecit homicidii poena martyrium. Christus, inquam, prodigum filium reuertentem laetus amplectitur 
et nonaginta nouem sanis pecudibus derelictis una ouiculam quae remanserat, umeris boni pastoris 
aduehitur”.  
376 Lucas 23, 39-43. 
377 Lucas 15, 11-32 e 15, 1-7, respectivamente. A parábola da ovelha perdida consta também em Mateus 
18, 10-14. 
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Tal construção nos parece um recurso retórico por parte do autor, que visa ao 

convencimento. Num primeiro momento de leitura da epístola, a impressão que temos é 

de um Jerônimo totalmente inócuo, esperançoso em obter assistência. Contudo, 

considerando a erudição do autor, a sua formação e mesmo as suas convicções à época, 

pensamos que as suas colocações de extrema humildade sejam mais um artifício perante 

o bispo de Roma do que uma anulação própria. Porém, não negamos a sujeição de 

Jerônimo a Dâmaso, desde esse momento até a convivência com ele nos anos próximos 

em Roma, apenas destacamos o engenho retórico de exacerbar uma humildade. 

Na continuidade da epístola, o autor faz alusão ao apóstolo Paulo, que foi redimido 

da sua vida como perseguidor dos cristãos, passando a ser perseguido. Este personagem 

fora aceito por Cristo e pode se gloriar disso posteriormente através da prisão. Seguindo 

o mesmo raciocínio do ladrão, do filho e da ovelha,  Jerônimo relaciona a aceitação de 

Paulo por Cristo e a aceitação que o autor almejava receber por parte de Dâmaso. 

 
Paulo de perseguidor se tornou Apóstolo; os seus olhos de carne ficaram 
cegos para que o seu espírito tivesse mais luz; e ele mesmo, que 
conduzia acorrentados os discípulos de Cristo ao tribunal dos judeus, 
mais tarde se gloria de suportar correntes por Cristo.378  
 

Na epístola 16 Jerônimo quer se demonstrar mais contrito e submisso à autoridade 

episcopal romana do que na carta precedente. O autor parece almejar algo que não 

conseguia alcançar: uma profunda transformação interior. Mesmo vivendo entre homens 

que seguiam um estilo de vida asceta admirável por ele, o erudito não havia incorporado 

todas as qualidades que considerava necessárias como cristão. 

 
E então? Já escrevi ao senhor antes: é na cidade de Roma que eu recebi 
as vestes de Cristo, mas agora vivo nos limites entre a Síria e os 
bárbaros. Não pense que é uma condenação infligida a mim por outrem; 
eu mesmo decidi a pena que merecia. Porém – diz um poeta pagão – 
“quem vai para além do mar, muda o céu, mas não muda o espírito”.379 
 

Neste trecho Jerônimo retoma a ideia do batismo apresentada na carta anterior: em 

ambos os momentos enfatiza que a sua pertença é à Cátedra Petrina, e o elemento 

constitutivo dessa identidade é o batismo recebido quando jovem. A menção a escritores 

clássicos, especialmente os romanos, como é o caso aqui com a citação de Orácio (Ep. 1, 

 
378 Epístola 16, 1: “Paulus ex persecutore fit praedicator; oculis carnalibus excaecatur, ut mente plus uideat, 
et qui uinctos Christi famulos ducebat ad concilium Iudaedorum, ipse postea de Christi uinculis gloriator”.  
379 Epístola 16, 2: “Ego, igitur, ut ante iam scripsi, Christi uestem in Romana urbe suscipiens nunc barbaro 
Syriae limite teneor. et ne putes alterius hanc de me fuisse sententiam, quid mererer, ipse constitui. uerum, 
ut ait gentilis poeta: caelum, non animum mutat, qui trans mare currit.”  
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11, 27), é muito recorrente na obra jeronimiana. A formação do autor cristão é 

grandemente pautada na cultura greco-romana.380 No excerto a seguir, o futuro monge 

caminha para o fim da epístola e clama novamente a Dâmaso que o instrua a como se 

posicionar em relação às várias crenças que existiam na Síria. A honra que o autor 

concede ao destinatário legitimando que este bispo possui autoridade para dar-lhe a 

resposta correta parece-nos persuasivo – Jerônimo associa Dâmaso aos apóstolos de Jesus 

Cristo, dizendo-lhe que se sentaria com eles no trono celestial como juiz: 

Ora, o inimigo não para de perseguir-me: aqui no deserto sofro ataques 
violentos como nunca. De um lado há os rugidos de raiva dos arianos, 
apoiados pelo mundo, de outro lado está a Igreja, que se encontra 
dividida em três troncos, e cada um (dos troncos) tenta me atrair para a 
sua parte. Também a antiga autoridade dos monges que vivem nos 
contornos se ergue contra mim. Eu, enquanto isso, continuo a bradar: 
“Aquele que é unido à Cátedra de Pedro está comigo”. Mas Melécio, 
Vitálio e Paulino fingem estar unidos ao senhor. Se um apenas diz isso, 
posso até acreditar, mas então, ou dois deles são mentirosos, ou são os 
três. É este o motivo que me faz suplicar à sua Beatitude, pela cruz do 
nosso Senhor, pela sua paixão, que é a honra fundamental da nossa fé: 
o senhor, que é o sucessor dos Apóstolos na dignidade, também pelo 
mérito, assim poderá se sentar no trono para ser o juiz junto aos doze 
Apóstolos, poderá ser cingido – quando velho – por um outro, como 
Pedro, e conseguir a cidadania do céu junto a Paulo. Portanto, faça-me 
saber, com uma carta, com quem devo ter comunhão aqui na Síria. Não 
descuide de uma alma pela qual Cristo morreu!381 

 

Em uma primeira leitura, a ideia que transparece a partir do discurso jeronimiano 

na carta 16 é a de que ele se sente perdido diante da multiplicidade de crenças no interior 

do cristianismo. No local onde se encontrava ao escrever a epístola, havia o grupo dos 

arianos – os quais não lhe causavam dúvidas, já que os associa ao “mundo”, ou seja, aos 

pecadores, e a “Igreja”, subdivida em três vertentes, e estas, sim, confundiam-lhe.  

O nosso foco não é descobrir com qual dos três ramos Jerônimo teve comunhão, o 

liderado por Melécio, por Vitálio ou por Paulino, mas queremos salientar princípios que 

norteavam o autor nos anos 376-377: o de unidade e de referência. O futuro belemita 

 
380 Ver CANTON, Silvia. “Cultura clássica e ascetismo Cristiano in San Girolamo: incontro o scontro?” 
Rivista Sileno, 2012. 
381 Epístola 16, 2: “ita me incessabilis inimicus postergum secutus est, ut maioria in solitudine bella nunc 
patiar. hinc enim praesidiis fulta mundi Arriana rabies fremit; hinc in tres partes scissa ecclesia ad se rapere 
festinat. monachorum circa commanentium antiqua in me surgit auctoritas. ego interim clamito: ‘si quis 
cathedrae Petri iungitur, meus est’. Meletius, Vitalis atque Paulinus tibi haerere se dicunt: possem credere, 
si hoc unus adsereret; nunc aut duo mentiuntur aut omnes. idcirco obtestor beatitudinem tuam per crucem 
domini, per necessarium fidei nostrae decus, passionem: ita, qui apostolos honore sequeris, sequaris et 
merito, ita in solio cum duodecim iudicaturis sedeas, ita te alius senem cum Petro cingat, ita municipatum 
caeli cura Paulo consequaris, ut mihi litteris tuis, apud quem in Syria debeam communicare, significes. noli 
despicere animam, pro qua Christus est mortuus.” 
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poderia até duvidar de opiniões díspares no seio da fé cristã, mas se posiciona avidamente 

contra o arianismo, antes mesmo de escrever uma obra historiográfica que traz em meio 

à narrativa o julgamento negativo a respeito da fé ariana, e antes de redigir um tratado 

apologético em favor da ortodoxia nicena.  

As duas cartas não se constituíam em trabalhos formais que partiam de pressupostos 

estabelecidos e visavam atingir determinados segmentos sociais, como acreditamos que 

ocorreria com a Crônica e com o Debate entre luciferianos e ortodoxos, as quais muito 

provavelmente foram pensadas para alcançar lideranças cristãs e políticas, entre outros 

grupos. Entretanto, elas já indicavam o caminho que o autor seguiria rumo à defesa 

assídua da fé nicena, inclusive participando da construção dessa ortodoxia, ao mesmo 

tempo que definia o que era errado e desviante.   

 

3.4 A apologia cristã-nicena em Basílio de Cesareia 

Num momento anterior, comentamos a respeito do surgimento da atividade 

apologética no ambiente cristão a partir principalmente do século II d.C. Naquele 

contexto, o esforço dos adeptos do cristianismo se desenvolveu segundo a necessidade 

existente de se posicionarem com argumentação fundamentada diante dos judeus e dos 

não cristãos. Ao longo do quarto século, a situação político-religiosa do cristianismo 

havia sofrido alterações, não sendo mais tão necessário como anteriormente a elaboração 

de tratados e máximas de fé diante de quem não era cristão. Agora, devido às disputas 

internas dentro do próprio cristianismo, ou melhor, justamente por conta de haver várias 

vertentes cristãs, é que o exercício apologético passou por reformulações, devendo cada 

grupo cristão construir mecanismos para defender a sua crença ante as demais.  

O grupo que se destacou nessa empreitada foi o da linha nicena – ao menos é a 

vertente que nos legou mais registros. Antes de passarmos ao trabalho apologético de 

Jerônimo, o Debate entre luciferianos e ortodoxos, gostaríamos de trazer à luz alguns 

aspectos da vida e obra de um importante homem da tardo-antiguidade romana, 

pertencente à parte oriental, mas que alcançou ambientes mais longínquos através dos 

seus escritos: Basílio de Cesareia. 

Basílio de Cesareia (330-379) foi um dos principais pensadores e ativistas do 

movimento em defesa da doutrina nicena. As suas atuações mais notáveis desenvolveram-

se em torno do episcopado, função assumida na cidade de Cesareia no ano 370. 

Lembremos que desde 364 Valente governava os territórios orientais e favorecia aos 
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arianos. Basílio enfrentou, portanto, forte resistência por parte de líderes adeptos ao 

arianismo e do próprio imperador, o qual dividiu a província da Capadócia – onde 

encontrava-se a cidade de Cesareia – em duas, no ano de 371. De acordo com Altaner e 

Stuiber, a ação de Basílio diante das diversas vozes era a de buscar a unidade, embora 

sem desvencilhar-se da ortodoxia: 

A fim de assegurar de modo duradouro a ortodoxia do Oriente, ainda 
fortemente ameaçada, Basílio empenhou-se, por intervenção de 
Atanásio e mediante contato direto com o papa Dâmaso, em melhorar 
as relações e a concórdia entre os bispos ocidentais e orientais e obter 
um só mesmo procedimento de todos.382 

Como tentativa de assegurar a verdade nicena no espaço oriental, Basílio direciona 

o seu irmão, Gregório, à diocese de Nissa, e o amigo Gregório de Nazianzo, à diocese de 

Sásima. Entre a imensa atividade literária do autor, destacam-se os escritos contra a 

doutrina ariana e a defesa do caráter divino do Espírito Santo. O erudito iniciou as suas 

redações em favor do niceísmo alguns anos antes de Jerônimo. É o caso da obra em três 

livros chamada Contra Eunômio, realizada entre 363 e 365. Nela, o capadócio discorre 

sobre a igualdade perfeita do Filho e do Espírito Santo com Deus Pai, em resposta à tese 

de Eunômio, o qual escrevera em 360, quando era já bispo de Cízico, uma Apologia em 

favor do arianismo extremo, ou seja, à ideia de que o Filho é apenas uma criatura.  

Outra obra importante é o tratado Sobre o Espírito Santo, de 375. Basílio a escreve 

atendendo ao pedido do amigo Anfilóquio, bispo de Icônio, a respeito das discussões 

acirradas no ambiente eclesiástico oriental quanto ao “ser” do Espírito Santo, se era 

divino, não-divino e de quem provinha – do Pai ou do Filho. Na prática, Basílio estava 

sendo criticado por afirmar em sua doxologia palavras e doutrinas divergentes entre si, 

conforme o próprio autor atesta:  

Há pouco, estava rezando com o povo. Glorificava a Deus Pai com 
ambas as formas de doxologia: ora com o Filho, com o Espírito Santo; 
ora pelo Filho, no Espírito Santo. Alguns dos presentes nos acusaram 
de empregar palavras estranhas e até contraditórias entre si. Tu 
[Anfilóquio], porém, pensando antes no bem deles, ou ao menos, se o 
mal for inteiramente irremediável, para premunir seus companheiros, 
pediste um ensinamento bem claro sobre o alcance destas sílabas383.   

 
382 ALTABER, B.; STUIBER, A. Patrologia: vida, obras e doutrina dos Padres da Igreja. São Paulo: 
Paulinas, 1988, p. 293-294. 
383 Utilizamos a versão latina presente na plataforma Documenta Catholica Omnia da obra de Basílio, a 
qual é originalmente grega. BASILIUS, De Spiritu Sancto 1, 3: “Nuper precanti mihi cum populo, et 
utroque modo glorificationem absolvente Deo ac Patri, interdum cum Filio una cum sancto Spiritu, 
interdum per Filium in santo Spiritu; quidam ex iis qui aderant, crimen intenderunt, dicentes nos non modo 
peregrinis ac novis uti vocibus, verum etiam inter se pugnantibus. Tu porro maxime illorum utilitate 
consulens, aut si prorsus ipsi insanabilis sint, tamen propter eorum, qui in ejusmodi homines incidunt, 
securitatem, postulasti quampiam dilucidam doctrinam de vi harum syllabarum evulgari”. 
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Em uma epístola direcionada a Atanásio, Basílio desabafa a respeito da sua 

preocupação em relação à situação em que a Igreja como um todo se encontrava, em 

divisões, dissensões e conflitos: 

Toda a Igreja se dissolve, como numerosos navios em alto-mar vagando 
a esmo, batem-se uns contra os outros sob a violência das ondas. É um 
grande naufrágio cujo responsável é o mar em fúria e, também, a 
desordem dos navios, indo uns contra os outros, despedaçando-se 
mutuamente. Onde encontrar um piloto à altura da situação, que seja 
assaz digno de fé para despertar o Senhor, a fim de que ele ordene aos 
ventos e ao mar?384 

Basílio demonstra grande zelo pelo que entende ser a verdadeira doutrina, assim 

como com os termos linguísticos a ela relacionados, e manifesta desgosto quanto aos 

homens que divergiam em palavras e doutrinas do reto ensinamento: 

Não é tão fácil, como parece, compreender as sutilezas desses homens 
sobre sílabas e palavras. Não versam sobre erros insignificantes, mas 
revelam profundos e obscuros desígnios contra a piedade. Empenham-
se por demonstrar não ser semelhante o enunciado dos nomes do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, a fim de extrair daí uma fácil 
demonstração da diferença das naturezas. Adotam um antigo sofisma, 
formulado por Aécio, o chefe de sua seita, que escreveu em certa 
passagem de suas cartas: “Os seres dessemelhantes por natureza são 
denominados de maneira diferente”, e reciprocamente: “Os seres 
denominados de modo diferente diferem também quanto à natureza”. E 
Aécio quer apoiar esta opinião no testemunho do Apóstolo: “Existe um 
só Deus, o Pai, de quem tudo procede, e um só Senhor, Jesus Cristo, 
por quem tudo existe” (1Cor 8,6). Assim, segundo sua opinião, as 
naturezas significadas pelas palavras se relacionam mutuamente como 
as palavras entre si. Ora, a locução de quem é diferente da locução por 
quem. Por conseguinte, o Filho não é semelhante ao Pai. Desta afecção, 
com efeito, provém a loquacidade destes hereges sobre as mencionadas 
expressões. Daí vem que eles destinam a Deus Pai, como porção de 
escol, a expressão de quem. Determinam para Deus Filho a expressão 
por quem; quanto ao Espírito Santo, reservam-lhe a expressão em quem. 
E afirmam que de forma alguma o emprego destas partículas deve ser 
alterado, a fim de que, como já disse, a diferença das denominações 
revele simultaneamente a diversidade das naturezas. Mas, efetivamente, 
evidencia-se que esta sutil discussão de palavras serve apenas para 
manifestar a impiedade da doutrina. Pela locução de quem querem 
assinalar o Artífice (demiurgo); com a expressão por quem indicam um 
auxiliar ou instrumento; pelos termos em quem determinariam tempo 
ou lugar. Com isso, pretendem que se conceba o Artífice do universo 

 
384 Utilizamos a versão latina presente na plataforma Documenta Catholica Omnia da obra de Basílio, a 
qual é originalmente grega. BASILIUS, Epístola 82: “Dissoluta est Ecclesia omnis, quemadmodum neque 
prudentia tua ignorat. Ac vides prorsus ex mentis contemplatione, velut ex alta quadam specula, quae 
ubique gerantur: quomodo velut in pelago, multis simul navigantibus, fluctus violentia omnes simul inter 
se collidantur; fiatque naufragium, partim ob externam causam mare violenter exagitantem, partim ob 
navigantium sibi mutuo obstantium as se impellentium perturbationem”. 
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apenas como um instrumento e se evidencie que o Espírito Santo nada 
acrescenta aos seres, a não ser as circunstâncias de espaço e de tempo.385  

O autor cristão procura uma resolução para as divergências dogmáticas existentes 

naquele contexto, buscando no campo linguístico-teológico respostas que pudessem 

desatar os vários nós presentes entre os variados grupos cristãos, de ambas as partes do 

mundo romano: 

Basílio oferece uma distinção entre “ousia” e “hypostasis” na Trindade. 
A “ousia” indica o que é comum e único às três pessoas = natureza e 
substância. A “hypostasis” constitui a particularidade que constitui cada 
pessoa da Trindade [...] Para Basílio, a Santíssima Trindade é composta 
por três hipóstases que são consubstanciais, ou seja, da mesma 
substância, que é considerada divina. O objetivo de Basílio era destruir 
a denominada heresia de Ário e edificar as Igrejas em uma só doutrina, 
onde o Filho é reconhecido como consubstancial ao Pai, e ao Espírito 
Santo, fruindo das mesmas honras, é glorificado e adorado 
conjuntamente!386 

A partir do trecho acima e do pensamento de Basílio apresentado suscintamente 

nessa sessão, observamos o anseio do capadócio em definir o cristianismo niceno como 

o correto, com base na ideia da igualdade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo. Segundo o autor, os três são um único ser e não existe qualquer tipo de distinção 

hierárquica e divina entre ambos. A harmonia da Trindade estaria pautada na perfeição 

da unidade; a veracidade desse ideal deveria ultrapassar as dificuldades linguísticas e 

culturais e as dissensões entre os vários grupos cristãos da época.  

 

 

 
385 BASILIUS, De Spiritu Sancto 2,4: “Exilis illa istorum hominum de syllabis ac dictionibus observatio 
non simplex est, quemadmodum alicui videri possit, neque ad mediocre malum tendit, sel profundum habet 
atque obtectum adversus pietatem consilium. Contendunt enim ostendere dissimilem esse prolationem 
Patris, et Filii, et Spiritu sancti, tanquam inde facilem habituri ipsius etiam secundum naturam 
dissimilitudinis probationem. Habent enim isti vetus quoddam commentum, ab Aetio hujus haereseos 
príncipe inventum, qui in epistolis suis alicubi scripsit ea quae secundum naturam dissimilia sunt, 
dissimiliter proferri: ac vice versa, quae dissimiliter proferuntur, esse dissimilia secundum naturam. Atque 
ad hujus dicti confirmationem traxit Apostolum dicentem, Unus Deus et Pater, ex quo omnia; et unus 
Dominus Jesus Christus, per quem omnia. Quemadmodum igitur vocês se habent inter sese; ita, inquit, se 
habebunt et naturae, quae per ipsas significantur: sed inter se discrepant per quem et ex quo; dissimilis 
igitur Patri Filius. Ex hoc itaque morbo et istorum circa praepositiones nugacitas dependet. Unde Deo 
quidem et Patri tanquam eximiam quandam portionem attribuunt illud, ex quo; Filio vero et Deo assignarunt 
iliud, per quem; Spiritui autem santo, illud, in quo; negantque hunc sylabarum usum usquam inverti, ut, 
quemadmodum dixi, ex discrepantia prolationis simul appareat et naturae discrepantia. Atqui non obscurum 
est, eos, dum de syllabis subtiliter nugantur, impiae doctrinae vim ac robur astruere. Siquidem his syllabis, 
ex quo, conditorem volunt significari; rursus his, per quem, ministrum non instrumentum: his denique, in 
quo, tempus aut locum declarari, ut is qui condidit universa, intelligatur nihilo honorabilior instrumento: 
Spiritus autem sanctus nihilo plus, quam locus aut tempus, ad res condendas attulisse videatur”. 
386 SILVA, Maria Freira da. A linguagem trinitária de Basílio de Cesareia. Revista de Teologia e Ciências 
da Religião. V.4, n.1, 2014, p.160-161. 
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3.5 A tarefa apologética de Jerônimo: O Debate entre luciferianos e ortodoxos 

Entre os trabalhos apologéticos de Jerônimo, a característica da defesa da ortodoxia 

e acusação contra as heresias está continuamente presente. Desde o início da sua vida 

literária, o estridonense se preocupou em escrever a respeito do que considerava 

verdadeiro. A Altercatio (Disputa) é a sua primeira obra apologética, a qual abre o 

caminho do autor para outros seis tratados de defesa da fé387. O seu penúltimo trabalho 

nesse campo, o Adversus Rufinum (Contra Rufino) está relacionado aos conflitos 

referentes às ideias de Orígenes, consideradas heréticas388 nos primórdios do século V, 

embora não tivessem sido formalmente condenadas na época. Tal escrito é emblemático 

no que tange à posição de Jerônimo frente ao que entende ser desvio da verdade. A 

questão gira em torno das traduções feitas da obra de Orígenes Perì Archôn (Sobre os 

Princípios), primeiramente por Rufino, com a intenção de apresentar o texto grego do 

 
387 Adversus Helvidium (Contra Elvídio), Adversus Iovinianum (Contra Joviniano), Contra 
Vigilantium (Contra Vigilâncio), Contra Iohannenm Hierosolymitanum (Contra João de Jerusalém), 
Adversus Rufinum (Contra Rufino) e Adversus Pelagianos (Contra os pelagianos). 
388 Jerônimo aponta as seguintes crenças de Orígenes: “Eu constato, entre os múltiplos erros de Orígenes, 
estas principais heresias: que o Filho de Deus seria uma criatura, o Espírito Santo, um ministro de Deus. 
Mundos inumeráveis se sucederiam na eternidade dos séculos, os anjos se transformariam em almas 
humanas. A alma do Salvador teria existido antes que nascesse Maria e seria a alma que, “ainda que fosse 
de condição divina, não reteve ciosamente a classe que a igualava a Deus, mas se aniquilou tomando a 
condição de servo”, a ressurreição de nossos corpos haveria de acontecer sem que tivessem os mesmos 
membros, visto que, cessando as funções dos membros, para nada estes nos seriam dados. Os próprios 
corpos, tênues e espirituais, iriam se esvanecer e se dissipar em um sopro sutil para reduzir-se a nada. E 
quando da restauração universal, quando o perdão soberano tiver vindo, então os querubins e os serafins, 
tronos, principados, dominações, virtudes, potestades, arcanjos, anjos, diabo, demônios, as almas de todos 
os homens, tanto de cristãos como de judeus e gentios, teriam uma única situação e estatura. E quando 
tiverem alcançado a igualdade de condição e de nível, e que o exército novo do povo de retorno do exílio 
do mundo tiver apresentado criaturas racionais libertadas de todas as impurezas dos corpos, então 
novamente, com um novo começo, um outro mundo e outros corpos que revestiriam as almas caídas do céu 
surgiriam, de modo que nos seria necessário temer que nós agora, que somos homens, nasçamos mulheres 
depois, e aquela que hoje é virgem, então talvez seja uma prostituta”. “Probo ego inter multa Origenis mala, 
haec maxime haeretica: Dei Filium creaturam; Spiritum Sanctum ministrum; mundos innumerabiles, 
aeternis sibi saeculis succedentes; angelos versos in animas hominum; animam Salvatoris fuisse antequam 
nasceretur ex Maria et hanc esse, "quae cum informa Dei esset, non est rapinam arbitrata aequalem se esse 
Deo, sed se exinanivit formam servi accipiens", resurrectionem nostrorum corporum sic futuram, ut eadem 
membra non habeant, quia cessantibus membrorum officiis, superflua membra reddantur ipsaque corpora 
tenuia et spiritualia paulatim evanescere et in auram tenuem atque in nihilum dissipari; in restitutione 
omnium, quando indulgentia venerit principalis, cherubim et seraphim, thronos, principatus, dominationes, 
virtutes, potestates, archangelos, angelos, diabolum, daemones, animas omnium hominum, tam 
chritianorum quam Iudaeorum et gentilium, unius conditionis et mensurae fore; cumque ad formam et 
libram aequitatis pervenerint, rationabiles criaturas, omni corporum faece deposita, novus de mundi exsilio 
populi revertentis monstrarit exercitus, tunc rursus ex alio principio fieri mundum alium et alia corpora, 
quibus labentes de caelo animae vestiantur, ut verendum nobis sit, ne qui nunc viri sumus, postea nascamur 
in feminas et quae hodie virgo, tunc forte prostibulum sit”. (II, 12). Às heresias do alexandrino, Jerônimo 
responde: “Em Orígenes, admiramos a ciência das Escrituras, porém não aceitamos a falsidade das 
doutrinas”. “In Origene miramur scientiam Scripturarum, et tamen dogmatum non recipimus falsitatem” 
(III, 27), em San Jerónimo. Tratados apologéticos. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2009. 
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cristão alexandrino ao mundo latino, e depois outra versão é realizada por parte de 

Jerônimo. 

Jerônimo teria julgado boa essa razão se Rufino não tivesse, como alega 
no prefácio da sua tradução latina, limado e corrigido pontos do texto 
que pudessem representar dificuldade ao leitor latino, coisa que atribui 
Rufino às traduções que Jerônimo fez de várias obras de Orígenes. A 
menção ao nome de Jerônimo não soou agradável aos ouvidos do 
próprio, uma vez que tende a justificar, no julgamento de Jerônimo, às 
custas de sua reputação de ortodoxia, uma prática de tradução que ele 
não aprovava em termos linguísticos, nem em termos de conteúdo de fé 
e de dogma. A reação de Jerônimo é a publicação de uma tradução que 
apresenta todos os conteúdos heréticos, naquele tempo, da obra Perì 
Archôn de Orígenes. O escândalo causado pela publicação foi o 
responsável pela destruição dos volumes existentes da tradução feita 
por Jerônimo do texto grego do Perì Archôn. Pelo texto da Apologia de 
Jerônimo contra Rufino podemos perceber que a tradução feita do Perì 
Archôn  por Jerônimo teve por função ampliar o debate sobre as teses 
de Orígenes, ofertando ao público o verdadeiro teor do texto grego e 
conduzindo o debate aos pontos nevrálgicos da questão origenista.389 

Assim, o autor escreve sentenças como “[...] eu defendi a necessidade de minha 

tradução com um prefácio e instruí o leitor sobre aquilo em que ele não devia crer”390, 

“Eu denunciei o herege para defender a Igreja contra a heresia”391 e “Eu que revelei o que 

era ímpio, que era transmitido às Igrejas como se fosse piedoso”392. Essas passagens 

revelam a ênfase do erudito no seu próprio esforço na luta contra a heresia origenista e 

em defesa da Igreja. A preocupação de Jerônimo em relação à ortodoxia e à santidade da 

Igreja é um aspecto que ele iniciara décadas antes, mas que o acompanha até o fim da 

vida. 

O empenho de unificação da fé cristã por parte do autor é bastante presente no 

escrito Altercatio luciferiani et orthodoxi. Essa obra é traduzida como “Diálogo/ 

discussão/debate/disputa entre luciferianos e ortodoxos / entre um luciferiano e um 

ortodoxo” e a sua data de composição não é precisa, variando principalmente entre os 

 
389 SÃO JERÔNIMO. Apologia contra os livros de Rufino. São Paulo: Paulus, 2013, p. 20-21. 
390 I, 7: “[...] interpretationis necessitatem praefatione munivi et docui quibus lector credere non deberet”. 
391 I, 7: “[...] prodidi haereticum, ut Ecclesiam ab haeresi vindicarem”. 
392 I,7: “[...] Nunc sola interpretationis meae causa redditur; quae cum pietatis habeat voluntatem, non debeo 
impietatis argui, prodens impium, quod quasi pium Ecclesiis tradebatur”. 
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anos 376 e 381.393 O mais provável é que tenha sido elaborada em Antioquia, no ano 

379394, pouco antes de Jerônimo redigir a Crônica, em Constantinopla.  

Embora ambos os trabalhos – o Debate e a Crônica - tenham grandes distinções 

devido ao seu gênero, aos assuntos que tratam e a forma de abordá-los, entre outros 

aspectos, é possível correlacioná-las tanto por sua proximidade temporal quanto pelas 

preocupações que permeavam o imaginário jeronimiano no final da década de 370. 

Portanto, através de um escrito de caráter polêmico e outro historiográfico395, o erudito 

cristão dedica-se em defender a ortodoxia nicena em detrimento das demais formas de 

pensamento da época – especialmente o arianismo, considerados por ele e por seus pares 

como herética.  

A postura doutrinária dos seguidores de Lúcifer de Cagliari é responsável por 

compor parte do nome da obra, em contraposição aos ortodoxos. Jerônimo aponta os 

aspectos negativos do pensamento luciferiano, diferente do que fará na Crônica, em que 

tece elogios a Lúcifer. Porém, isso não se configura propriamente como uma contradição, 

uma vez que no Debate, o estridonense demonstra em vários momentos simpatia pelo 

personagem, o que pode significar que o autor censura as pessoas que utilizaram as ideias 

do bispo de Cagliari de maneira abusiva para retirar o seu prestígio e vinculá-las a 

heresias.396 

 
393 As hipóteses levantadas em vários estudos são: entre 376 e 377 no deserto de Cálcis, na cidade de 
Antioquia em 379, em Constantinopla entre os anos 379 e 381, em Roma no intervalo de 382 e 384 e em 
Belém entre 387 e 388. Informações detalhadas em CANELLIS, Aline. Jérôme. Débat entre um 
luciférien et un orthodoxe.  Introduction, texte critique, traduction, notes et index. Paris: Les Éditions 
du Cerf, 2003, p.28-34. 
394 CANELLIS, Aline. Jérôme. Débat entre um luciférien et un orthodoxe.  Introduction, texte 
critique, traduction, notes et index. Paris: Les Éditions du Cerf, 2003, p.33 e MARCOS CASQUERO, 
Manuel-Antonio; MARCOS CELESTINO, Mónica. Introducción. San Jerónimo. Obras Completas. V. 
VIII. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, p.23-24. 
395 Ainda que existam essas diferenças, na Altercatio há também iniciativas históricas: “A Altercatio 
jeronimiana [...] implica, contudo, um interesse inegável tanto histórico (por suas múltiplas alusões à 
liturgia, seu manejo de documentos conciliares consultados em primeira mão, seu emprego de passagens 
concernentes a São Hilário a Tertuliano...) como por demonstrar o domínio que São Jerônimo apresenta 
das Escrituras, utilizando-as como um método exemplificativo no qual elas estão em harmonia com a 
tradição e nas quais ele busca o espírito antes das letras”. “La Altercatio jeronimiana [...] entraña, sin 
embargo, un innegable interés tanto histórico (por sus numerosas alusiones a la liturgia, su manejo de 
documentos conciliares consultados de primera mano, su empleo de pasajes tomados de san Hilario y de 
Tertuliano...) como por mostrarnos el domínio que ya muestra san Jerónimo de las Escrituras, de las  que 
se sirve siguiendo um método demostrativo en que aquéllas se compaginan con la tradición y en las que 
busca preferentemente el espíritu frente a la letra”. (Marcos Casquero, Manuel-Antonio; Marcos Celestino, 
Mónica. Introducción. San Jerónimo. Obras Completas. V. VIII. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2009, p. 30). 
396 MARCOS CASQUERO, Manuel-Antonio; MARCOS CELESTINO, Mónica. Introducción. San 
Jerónimo. Obras Completas. V. VIII. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, p.23. 
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Lúcifer é citado por Jerônimo na sua Crônica397, quando o autor comenta sobre o 

exílio que o bispo sofreu junto a outras lideranças eclesiásticas, por não subscrever a 

condenação de Atanásio, um dos maiores defensores da fé nicena398. Lúcifer procura 

argumentar contra as decisões de Constâncio através de escritos endereçados ao 

imperador antes e durante o seu exílio, porém o posicionamento do governante não lhe 

favorece. É apenas sob Juliano que há o seu retorno do exílio, momento a partir do qual 

o bispo participa do denominado Cisma meleciano, movimento ocorrido no início dos 

anos 360 em Antioquia. Os conflitos giraram em torno de dois partidos, os seguidores de 

Melécio e os seguidores de Eustácio; Lúcifer posiciona-se a favor dos eustacianos por 

considerá-los constantes em seu credo niceno desde tempos precedentes, diferentemente 

de Melécio, que, embora tenha defendido a causa nicena e sofrido represália dos arianos, 

não foi sempre partícipe do niceísmo. Dessa maneira, o líder de Cagliari consagra Paulino 

como bispo de Antioquia, em lugar de Melécio399.  

 Lúcifer escreve duas obras que revelam a sua posição anti-herética e não 

reconciliatória com pessoas que se desviaram da fé verdadeira, De non parcendo in Deum 

delinquentibus (Sobre não perdoar aqueles que transgrediram contra Deus) e De non 

conveniendo cum haereticus (Sobre não conviver com os hereges) – esta redigida durante 

 
397 Ver página 143-144. 
398 “Os motivos para a imposição dos exílios por parte da autoridade imperial, no caso dos bispos favoráveis 
a Atanásio de Alexandria e ao dogma niceno, estavam diretamente relacionados ao incumprimento das 
determinações imperiais, gerando, assim, um rompimento com a fidelidade devida ao imperator”. 
(FRIGHETTO, Renan. Exílio e exclusão política no mundo antigo. De Roma ao reino godo de Tolosa 
(séculos II a.C. – VI d.C.). Jundiaí (SP): Paco Editorial, 2019, p. 97). 
399 Vejamos com maiores detalhes os eventos ocorridos em Antioquia na época, a partir de informações 
provenientes de MARCOS CASQUERO, Manuel-Antonio; MARCOS CELESTINO, Mónica. 
Introducción. San Jerónimo. Obras Completas. V. VIII. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, 
p.22-23: A sede episcopal antioquena passava por grande instabilidade, a qual fora iniciada em 330, quando 
o bispo Eustácio, de confissão nicena, foi expulso de sua função e, em seu lugar, passaram a atuar bispos 
arianos, os quais angariaram muitos adeptos. Concomitantemente, um grupo manteve-se fiel a Eustácio, 
sob a direção de Paulino. Em 360, Constâncio II convocou um concílio em Constantinopla, no qual foi 
imposta aos bispos uma resolução que não era ariana nem nicena. Novos bispos foram nomeados, entre os 
quais encontrava-se Melécio, indivíduo que não era formalmente niceno e que foi designado à sede de 
Antioquia. No mês seguinte, o novo bispo antioqueno foi deposto pelos arianos e substituído por um 
confessor ariano: Euzóio. Nesse ínterim, Paulino é consagrado bispo por Lúcifer de Cagliari, defensor do 
niceísmo, no seu retorno à cidade. Tal situação embaraçosa ganha novos contornos com a morte de 
Constâncio II e a assunção de Juliano ao trono imperial. O novo governante decreta o retorno dos bispos 
desterrados às suas antigas sedes episcopais. Portanto, Melécio volta para Antioquia e compõe o seguinte 
quadro: um bispo ariano – Euzóio, um bispo niceno – Paulino, e um simpatizante do niceísmo – Melécio. 
Acrescenta-se que no ano 371 o bispo Apolinário de Laodiceia, não-niceno, consagra como bispo de 
Antioquia um sacerdote de Melécio, chamado Vitálio; “o curioso é que Vitálio, antes de aderir à heterodoxia 
de Apolinário de Laodiceia, havia viajado a Roma e convencido Dâmaso a ratificar a Paulino como legítimo 
bispo de Antioquia”399. O panorama descrito refere-se ao chamado “cisma antioqueno”, que será finalizado 
em 388, quando Evágrio sucede a Paulino na função episcopal, ocupando-a até o ano 393.  
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o exílio. Talvez seja por tal pensamento de não reconciliação que Jerônimo se posiciona 

contra os luciferianos. Embora o estridonense soubesse da postura nicena de Lúcifer – e 

muito provavelmente, considerava os seus seguidores também alicerçados no niceísmo -

, a ortodoxia que parece ser defendida no Debate é não apenas a valoração da crença 

verdadeira, mas uma conduta que aceita os arrependidos. Ou seja, segundo o autor, 

aqueles que desdisseram a aderência à fé diferente da nicena poderiam ser reabsorvidos 

novamente por esta comunidade. 

Por volta de 377 Jerônimo vai a Antioquia, onde, por influência do amigo Evágrio, 

é ordenado sacerdote pelo bispo Paulino. Lembremo-nos que, provavelmente, o autor 

cristão não aceitou o cargo400, talvez por não assumir uma postura específica a favor do 

bispo. É nesse contexto que o autor adentra a realidade dos cismas ocorridos no local e 

onde escreve o tratado Debate entre luciferianos e ortodoxos. O seu envolvimento com 

as querelas religiosas, mesmo que não fosse protagonista dos eventos, havia se iniciado 

pouco antes, em Cálcis, quando redigiu as duas cartas a Dâmaso401, pedindo-lhe auxílio 

em questões como não saber com quem deveria ter comunhão. 

No prefácio desse tratado, Jerônimo apresenta um luciferiano chamado Heládio e 

um ortodoxo anônimo. Os dois se encontram na rua e começam um debate de tom 

doutrinal. Os ânimos se afloram e iniciam-se tumultos ao redor deles, o que os leva a 

decidir que não é um bom momento para a discussão. Dessa forma, concordam ambos 

em continuar a conversa no dia seguinte. Também é decidido que um notário fará atas do 

diálogo, o que marca literariamente a controvérsia. Heládio e o defensor ortodoxo se 

reúnem na manhã seguinte e debatem a respeito da aceitação ou não por parte da Igreja 

dos bispos que aceitaram a fórmula ariana e sobre a valoração dos batismos ministrados 

por eles.402  O diálogo inicia-se da seguinte maneira: 

 
400 Ver páginas 75-76. 
401 Ver seções 3.1, 3.2 e 3.3. 
402 MARCOS CASQUERO, Manuel-Antonio; MARCOS CELESTINO, Mónica. Introducción. San 
Jerónimo. Obras Completas. V. VIII. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, p. 27. De forma 
bastante partidária, Marcos Casquero afirma: “Isso dá ao nosso autor a oportunidade de aludir ao que 
aconteceu no Conselho de Rimini e apontar as mentiras astuciosas e truques astutos dos arianos, e mostrar, 
em primeiro lugar, como os hereges conseguiram persuadir os ortodoxos a rejeitar o termo ousia a fim de 
restaurar a paz, enquanto fingiam ceder em outros assuntos. Porém, após terem convencido os bispos e 
obtido suas assinaturas, eles se apressaram a descobrir sua perfídia e a proclamar sua vitória. As decisões 
tomadas no Concílio de Nicéia também são levantadas, assim como as do recente Sínodo de Alexandria”.  
(“Ello ofrece a nuestro autor la oportunidad de aludir a lo sucedido en el concilio de Rímini y de señalar las 
artificiosas mentiras y taimadas tretas de los arrianos, y mostrar, em primer lugar, cómo los herejes lograron 
de los ortodoxos que, para recomponer la paz, se rechazase el término ousía, al par que simulaban ceder 
ellos em otros temas; pero después de que convencieron a los obispos y lograron que éstos estamparan su 
firma, se apresuraron a descobrir su perfídia y proclamar su victoria. Se trae igualmente a colación las 
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L (luciferiano): Antes de tudo, o que quero que me responda é se os 
arianos são ou não cristãos. 
O (ortodoxo): Eu, em contrapartida, pergunto a você se todos os hereges 
são cristãos. 
L: Se você os classificar como “hereges”, é porque não são cristãos. 
O: Dessa forma, nenhum herege é cristão? 
L: É o que acabou de ouvir. 
O: Se não são de Cristo, são do Diabo. 
L: Ninguém duvida disso. 
O: Então, se são do Diabo, não importa que sejam hereges ou gentios. 
L: Não nego. 
O: Assim, estamos de acordo que devemos nos referir a um herege 
como um gentio. 
L: Plenamente de acordo. 
O: Pergunte, pois, o que deseja, já que concordamos em afirmar que os 
hereges são gentios. 
L: O que minha pergunta manifestou é que os hereges não são cristãos. 
Agora falta a conclusão. Se os arianos são hereges, e todos os hereges 
são gentios, também os arianos são gentios. Ora, se os arianos são 
gentios e se a Igreja não possui qualquer vínculo com os arianos (ou 
seja, com os gentios), é claro que a tua Igreja, que aceita bispos 
provenientes do arianismo (ou seja, de procedência gentílica), está 
acolhendo não a bispos, mas a sacerdotes vindos do Capitólio, sendo, 
então, melhor denominá-la como “Sinagoga do Anticristo” ao invés de 
“Igreja de Cristo”.403 

 

O início desse diálogo é a base para a discussão que se desenrolará por muitas 

linhas. O personagem que inicia propriamente o debate é o luciferiano, e, por mais que 

discuta incessantemente com o personagem ortodoxo até o fim da conversa, notamos que 

a prevalência argumentativa se desenvolve em torno das ideias do ortodoxo, tanto em 

termos da extensão das suas falas, quanto nos recursos das alegações feitas - que contam 

com mais referências às Escrituras e a autores clássicos, maior desenvolvimento de 

opiniões, conexões retóricas mais presentes e um grau elevado de autoridade na 

 
decisiones adoptadas em el concilio de Nicea, así como las del reciente sínodo de Alejandría [...]”). San 
Jerónimo. Obras Completas. V. VIII. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, p. 27. 
 
403 Altercatio, 2: “L: Hoc primum mihi responderi volo, utrum ariani christiani sint an non? O: Ego plus 
interrogo utrumne omnes haeretici christiani sint? L: Quem haereticum dixeris, christianum negasti. O: 
Omnes ergo haeretici dixeris, christiani non sunt? L: Iam superius audisti. O: Si Christi non sunt, diaboli 
sunt. L: Nemo dubitat. O: Si autem diaboli sunt, nihil refert haeretici sint an gentiles. L: Non refello. O: 
Igitur fixum inter nos habemus, de haeretico sic loquendum, sicut de gentili. L: Plane fixum. O: Quaere 
nunc ut libet, quoniam inter nos constat, haereticos gentilis esse. L: Quod interrogativo mea cogere volebat 
expressum est, haereticos christianos non esse. Nunc restat conclusio. Si ariani haeretici sunt et haeretici 
omnes gentiles sunt et ariani gentilis sunt. Si autem ariani gentiles sunt et constat nullam societatem 
Ecclesiae esse cum arianis, id est cum gentilibus, manifestum est vestram Ecclesiam, quae ab arianis, id 
est, a gentilibus, epíscopos suscipit, non tam epíscopos recipere, quam de Capitolio sacerdotes, ac per hoc 
Antichristi magis synagoga quam Christi Ecclesia debeat nuncupari”. 
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linguagem.  Ao nosso ver, há na obra uma relação mais ou menos implícita entre um 

mestre – o ortodoxo, e um aprendiz – o luciferiano, intencional por parte de Jerônimo.  

O debate é iniciado pelo luciferiano (L), com o questionamento ao ortodoxo (O) 

sobre se o ariano pode ser considerado cristão. O “O” induz o “L” a concordar com ele a 

respeito de que o ariano é um gentio, ou seja, de que não faz parte do povo de Deus. No 

Antigo Testamento, “gentio” era todo aquele que não seguia os costumes do povo israelita 

e não adorava o seu Deus, no Novo Testamento, por sua vez, o gentio – ou “pagão” - era 

o povo ou indivíduo que não professava a mesma fé das igrejas fundadas pelos apóstolos 

de Jesus. Os pressupostos básicos dessa fé disseminada pelos discípulos e apóstolos eram 

de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra através do ventre de Maria, foi 

crucificado e morto pelos pecados da humanidade, ressuscitou ao terceiro dia e depois 

subiu ao céu. Vários pensamentos desenvolvidos a partir do primeiro século discordavam 

de um ou mais desses pontos.  

O gnosticismo, por exemplo, surgido ainda em contexto neotestamentário, negava 

a materialidade corporal de Jesus, e, portanto, a humanidade de Cristo; o pelagianismo, 

presente no século V, era contrário à ideia do pecado, da necessidade por parte dos 

homens de arrependerem-se. Jerônimo escreveu uma obra Contra os pelagianos e 

Agostinho destacou-se no esforço de demonstrar o erro dessa doutrina, já que acreditava 

veementemente no conceito paulino sobre a graça. Já o arianismo concordava com esses 

aspectos; mesmo o de tendência mais extrema não negava a filiação de Jesus em relação 

ao Pai, ainda que negasse a divindade do primeiro. O arianismo menos radical discordava 

de pontos muito específicos, grosso modo, sobre o grau de divindade de Jesus, se igual 

ou semelhante a do Pai.  

Poderíamos suspeitar que o raciocínio de Jerônimo no Debate era que os arianos 

não discordavam dos pontos centrais da fé cristã estipulados desde os seguidores de Jesus 

e, portanto, o autor teria agido com piedade em relação a eles. Contudo, a ideia que se 

desenvolverá ao longo da conversa e o argumento que o “O” utiliza é o da necessidade 

de arrependimento do ariano para que ele possa reingressar na comunidade dos fiéis. 

Assim, uma vez havendo o arrependimento, a crença destoante da fé nicena deixa de 

existir para o indivíduo arrependido, o qual proclamará a verdade. A aceitação do ariano 

por parte do “O”, que acreditamos ser a do próprio Jerônimo, não é quanto aos pontos 

doutrinários básicos em comum que ambos possuem, mas é devido ao abandono total das 

crenças equivocadas pertencentes ao arianismo.  
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É nesse sentido que o “O” coordena já nas primeiras linhas o pensamento do “L”, 

construindo a visão de ser o ariano um gentio, e não um herege, pois o gentio pode 

arrepender-se e transformar completamente a sua mente, diferente do herege, que 

concorda em muitos pontos com a ortodoxia e se desvia em apenas um ou poucos pontos, 

tornando o reconhecimento do seu erro uma tarefa mais árdua.  

Na continuidade do tratado, um ponto essencial em torno do qual os personagens 

debatem é a validade ou não do batismo de bispos arianos e de pessoas por eles batizadas, 

após o seu arrependimento e retorno à ortodoxia. Vejamos um excerto a respeito do tema: 

O: Se você se lembrasse do que falamos no início, saberia que já 
recebeu a resposta, porém, deixando-se levar por tua vontade de 
contrariar, se afastou da linha argumentativa, mais ao estilo dos 
tagarelas que dos eloquentes, que não sabem disputar, ao mesmo tempo 
que suscitam litígios. Sendo assim, nestes momentos, eu não estou 
condenando ou defendendo os arianos, antes, estou analisando o ponto 
ao qual pretendo atingir na minha exposição: que nós admitimos o bispo 
[arrependido] pelo mesmo motivo que vocês admitem o laico 
[arrependido]. Se você concede o perdão a quem errou, também eu 
perdoo o penitente. Se não causou dano ao batizar a quem estava 
batizado em sua fé, muito menos manchou ao consagrar um sacerdote 
consagrado em sua fé. O herege é sútil e por isso as almas simples são 
facilmente enganadas. O engano é algo comum tanto ao laico como ao 
bispo. Contudo, o bispo não pode errar. [...] Por fim, qualquer dos 
eruditos que atualmente recebem a ordenação sacerdotal, possuem 
como maior preocupação não a de extrair a medula das Escrituras, mas 
a de encantar os ouvidos do povo com declarações bonitas. Acrescenta-
se a isso que a heresia ariana tem a ver com a sabedoria do mundo e que 
empresta das fontes de Aristóteles os rios das suas argumentações.404  

Da fala do “O” acima gostaríamos de frisar a aceitação dispensada ao bispo ariano 

arrependido no interior da ortodoxia. A argumentação desse personagem se desenvolve 

com base em um paralelo estabelecido entre o bispo ariano e o laico (aquele que não 

professa nenhuma fé): se tanto um quanto outro se arrepende do seu mau caminho, pode 

ser admitido na comunidade dos fiéis. O “L” aceita o laico arrependido e é fundamentado 

 
404 Altercatio, 11: “Si priorum meminisses, iam scires tibi fuisse responsum; sed dum amorem 
contradicendi sequeris, a quaestionum lineis excidisti, more quorumdam loquacium potius quam 
facundorum, qui cum disputare nesciant, tamen litigare non desinunt. Ego enim non tam in praesenti arianos 
vel improbo vel defendo, quam illam cursus mei metam circumeo, eadem ratione a nobis episcopum recipi, 
qua laicus a vobis recipitur. Si erranti concedis veniam, et ego ignosco paenitenti. Si in fide sua baptizato 
baptizans nocere non potuit, et in fide sua sacerdotem constitutum constituens non inquinavit. Subtilis est 
haeresis et ideo símplices animae facile decipiuntur. Deceptio tam laici quam eppiscopi communis est. At 
episcopus errare non potuit. Revera de Platonis et Aristotelis sinu in episcopatum allegantur. Quotus enim 
quisque est, qui non apprime in his eruditus sit? Denique ex litteratis quicumque hodieordinantur, id habent 
curae, non quomodo Scripturarum medulas ebibant, sed quomodo aures populi declamatorum flosculis 
mulceant. Accedit ad hoc, quod ariana haeresis magis cum sapientia saeculi facit et argumentationum rivos 
de Aristotelis fontibus mutuatur”. 



192 
 

nesse raciocínio que o “O” busca convencê-lo de que não há diferença em admitir também 

o bispo. Notamos ao longo de todo o texto maior rigor do “L” em relação à autoridade 

episcopal, uma vez que ele parece visar mais à função – se bispo ou fiel comum, do que 

à atitude de arrependimento. Já o “O” não estabelece grandes distinções entre a figura 

episcopal e o crente comum ariano no que diz respeito ao abandono do arianismo: os dois 

devem ser aceitos pela comunidade ortodoxa. A ideia de um personagem ortodoxo rígido 

na sua crença correta ao mesmo tempo misericordioso em aceitar o crente arrependido, 

em contraposição a um personagem apenas rígido na sua crença correta, que faz distinção 

entre os indivíduos a serem aceitos pela comunidade ortodoxa é, acreditamos, um paralelo 

que o próprio Jerônimo constrói.  

A esse ponto é lícito questionarmos por que o autor construiria a oposição entre 

dois indivíduos que creem corretamente, mas um deles acolhe o bispo arrependido e outro 

não. Pensamos que, por se tratar de um texto de caráter apologético em um panorama 

muito próximo temporalmente à escrita das cartas 15 e 16 ao bispo de Roma, em que 

Jerônimo estava em meio a variadas crenças no interior do cristianismo, o estridonense 

proponha uma espécie de solução, a unidade. A unidade, por sua vez, seria alcançada com 

base no abandono das práticas diferentes daquela correta, a nicena. Aline Canellis, grande 

estudiosa desse trabalho, afirma que “A obra Altercatio tem como objetivo principal 

apresentar a unidade da fé e da Igreja e a comunhão entre o Oriente e o Ocidente”405 e 

afirma que “As heresias levam à divisão da Igreja e da unidade; porém de forma 

momentânea, pois caso os hereges queiram retornar à fé, devem ser aceitos pela Igreja 

católica”406. Assim, a unidade existiria com base na ortodoxia, sem vozes dissonantes. 

O trecho a seguir ratifica a reflexão que fizemos sobre a admissão dos hereges 

arianos arrependidos na voz do personagem ortodoxo, através de um tom imponente do 

mestre: 

L: Peço a você que deixe de lado as argumentações próprias dos 
filósofos e fale comigo com simplicidade cristã, se é que você é 
seguidor de pescadores e não de dialéticos. Parece justo a você que um 
ariano seja bispo? 
O: Você mesmo, desde o momento em que admite a pessoa que por ele 
é batizada, está reconhecendo que é bispo. Por outro lado, é necessário 
formular esta repreensão: por que você, ainda que esteja de acordo 

 
405 CANELLIS, Aline. Jérôme. Débat entre um luciférien et un orthodoxe.  Introduction, texte 
critique, traduction, notes et index. Paris: Les Éditions du Cerf, 2003, p.35: “Son Altercatio exprime son 
objectif obsessionnel: l’unité de la foi et de l’Église, la communion entre l’Orient et l’Occident”. 
406 Ibidem, p. 52-53: “Les hérésies entraînent la division de l’Église, la scission de l’unité; momentanément 
cependant, car les herétiques, s’ils veulent bien revenir, doivent être admis dans l’Église catholique”. 
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conosco no que diz respeito à fé e à admissão de pessoas procedentes 
do arianismo, as separa de nós como com muros? 
L: Já pedi a você que fale comigo ao estilo cristão, não filosófico. 
O: Quer aprender ou seguir discutindo? 
L: Naturalmente que sigo discutindo, pois estou inquerindo a você a 
razão da sua forma de pensar. 
O: Se discute, é porque você já tem a resposta: eu aceito ao bispo 
proveniente dos arianos, pelo mesmo motivo que você aceita a pessoa 
por ele batizada; se quer aprender, mude para o meu lado. O adversário 
é derrotado, o discípulo é ensinado.407 
 

Após várias argumentações que o “O” dirige ao “L” sobre o acolhimento dos 

arianos arrependidos, bem como do destaque dado pelo primeiro sobre o seu papel em 

ensinar e o papel do segundo em aprender, o diálogo recai sobre a questão doutrinária: 

O: [...] certo é que creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em 
Deus Espírito Santo. Creio em um só Deus e, entretanto, não quero que 
isso seja feito em mim segundo a minha fé.408 
L: [...] contudo, peço a você que me explique, não como a um 
adversário, mas como a um discípulo, a razão profunda do porquê a 
Igreja acolhe aos procedentes do arianismo. Pois, apesar de não poder 
replicar às suas palavras, em meu espírito, no entanto, não estou de 
acordo com você. 
O: Sob o reinado de Constâncio, durante o consulado de Eusébio e 
Hipácio, começou-se a utilizar, tendo-se em conta a unidade da fé, o 
término “infidelidade” no sentido em que atualmente é empregado. E 
naquela época nada era considerado tão piedoso nem tão conveniente a 
um servo de Deus quando manter a unidade e não se separar da 
comunhão do mundo inteiro. Sobretudo quando a fórmula de 
manifestação da fé não apresentava nada sacrílego: Cremos – 
afirmavam – em um só Deus verdadeiro, Pai onipotente. Isso nós 
também confessamos. Cremos no Unigênito Filho de Deus, que nasceu 
de Deus antes de todos os tempos e antes de todo princípio. Todavia, o 
Unigênito foi o único nascido do único Pai, Deus de Deus, semelhante 
a seu Pai Progenitor segundo as Escrituras, cujo nascimento ninguém 
conheceu além Daquele que o engendrou, o Pai. Inclui-se, acaso, nessa 
confissão que “existia um tempo em que não existia”? Ou que “não 
havendo nada preexistente, disso surgiu uma criatura Filho de Deus”? 
A fé perfeita é crer que Deus nasceu de Deus. Afirmavam, pois, que o 
Unigênito foi o único nascido do único Pai.  O que significa “nascido”? 

 
407 Altercatio, 14: “L: Oro te ut, philosophorum argumentatione deposita, christiana mecum simplicitate 
loquaris, si tamen non dialecticos sequaris, sed piscatores. Aequumne tibi videtur, ut arianus episcopus sit? 
O: Tu eum episcopum probas, quia abe o recipis baptizatum. Et in hoc reprehendendus es, quare a nobis 
parietibus separaris, cum in fide et in arianorum nobiscum receptione consentias? L: Iam et superius rogavi, 
ut non philosophice, sed Christiane mecum loquaris. O: Discere vis na contendis? L: Utique contendo, quia 
facti tui a te quaero rationem. O: Si contendis, iam tibi responsum est. Eadem enim ratione episcopum ab 
arianis recipio, qua tu recipis baptizatum. Si discere cupis, in meam aciem transgredere. Adversarius enim 
vincitur, discipulus docetu”r. 
408 Altercatio, 15: “[...] Et certe credo in Deum Patrem, credo in Deum Filium et credo in Deum Spiritum 
Sanctum. Credo in unum Deum, et tamen secundum meam fidem nolo mihi fieri”. 
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“Não feito”, certamente. O nascimento comportava uma suspeita para 
a criatura. Acrescentavam ainda: O qual descendeu do céu, foi 
concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi 
crucificado por Pôncio Pilatos, ao terceiro dia ressuscitou dentre os 
mortos, ascendeu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, voltará 
para julgar os vivos e os mortos. Essas palavras expressavam piedade 
e, entre méis de tão grande proclamação [de fé], ninguém pensava que 
um veneno seria infiltrado.409 
 

O “O” defende a sua posição nicena, afirmando a crença em “Deus Pai, Deus Filho 

e Deus Espírito” ao mesmo tempo em que acredita “em um só Deus”, declaração à qual 

o “L” dispõe-se a entender. Este é apresentado por Jerônimo como alguém solícito em 

aprender simultaneamente à ignorância que professa. Nesse momento, o autor se vale da 

conversa para retroceder ao imperador Constâncio e explicar o desenvolvimento da 

doutrina ariana à época. Em nome da unidade, expõe o “O”, alegações arianas muito 

semelhantes às crenças nicenas, palavras piedosas e aparentemente inocentes, forjariam 

um veneno que viria à tona com todos os seus pontos de fé vistos como sacrílegos aos 

olhos da ortodoxia nicena, uma fé que diferenciaria Cristo do Pai, que baniria os 

verdadeiros crentes da sua terra – iniciativa da política imperial de Constâncio. 

Lembremos que o início da história ariana remonta a décadas anteriores, porém é com 

este governante que ela adquire notoriedade, pela sua adesão a tal fé.  

Na continuidade da questão sobre se um ariano já batizado, mas arrependido, 

necessita ou não de um novo batismo ao aderir ao corpo dos fiéis ortodoxos, o “L” é 

favorável e o “O” posiciona-se de maneira contrária. O discurso do “O” fundamenta-se 

sobre a mudança de fé e não de batismo: 

Se alguém considerar que a ideia de que os hereges sempre foram 
aceitos por nossos antepassados deve ser negada, que leia as cartas do 
bem-aventurado Cipriano, nas quais critica Estevão, bispo de Roma, e 
o erro do seu antigo costume. Que leia, além disso, as pequenas obras 

 
409 Altercatio 16-17: “[...] Sed quaeso te, ut mihi omnem causam, quare ab arianis venientes Ecclesia 
recipiat, non quase adversário, sed quase discipulo explices. Nam cum tibi verbo respondere non possim, 
animo tamen necdum adsentior. O: Sub rege Constantio, Eusebio et Hypatio consulibus, nomine unitatis et 
fidei infidelitas scripta est, ut nunc agnoscitur. Nam illo tempore, nihil tam pium, nihil tam conveniens 
servo Dei videbatur, quam unitatem sequi et a totius mundi communione non scindi. Praesertim cum 
superfícies expositionis nihil iam sacrilegum praeferret: Credimus – aiebant – in unum verum Deum, 
Patrem omnipotentem. Hoc etiam nos confitemur. Credimus in Unigenitum Dei Filium, qui ante omnia 
saecula et ante omne principium natus est ex Deo, similem genitori suo Patri secundum Scripturas, cuiús 
nativitatem nullus novit, nisi qui solus eum genuit, pater. Numquid hic insertum est: Erat tempus, quando 
non erta? Vel, de nullis exstantibus, criatura est Filius Dei? Perfecta fides est Deum de Deo credere. Et 
natum aiebant Unigenitum solum ex solo Patre. Quid est natum? Certe non factum. Nativitas suspicionem 
auferabat creaturae. Addebant praetera: Qui de caelo descendit, conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
Maria Virgine, crucifixus a Pontio Pilato, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in caelum, sedet ad 
dexteram Dei Patris, venturus iudicare vivos et mortos. Sonabant verba pietatem et inter tanti mella 
praeconii nemo venenum insertum putabat”. 
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do próprio Hilário, aquelas que editou contra nós em relação à 
necessidade de voltar a batizar os hereges, e nelas encontrará que ele 
mesmo reconhece que todos os hereges, uma vez feita a penitência, 
foram igualmente admitidos por Júlio, por Marcos, por Silvestre e pelos 
mais antigos bispos; e que Hilário não deveria, contudo, pré-julgar o 
costume da verdade. Também o Concílio de Niceia, ao qual pouco antes 
fiz menção, aceita todos os hereges, exceto aos discípulos de Paulo de 
Samosata. E, além disso: se um bispo dos novacianos se convertesse, 
manteria a sua posição eclesiástica. Tal afirmação não se aplica ao caso 
de Lucífer, tão pouco ao de Hilário, já que o dito convertido é um 
clérigo, bem como um batizado.410  

Em seguida, o “O” apresenta uma fala em torno da defesa da ortodoxia nicena 

sedimentada na tradição apostólica em termos doutrinários. A essa altura da obra, e 

mesmo antes, há a presença mais de monólogos do personagem ortodoxo do que 

propriamente um diálogo. Essa característica permanece até as últimas linhas do tratado, 

fornecendo grande espaço para que o interlocutor ortodoxo niceno construa um 

pensamento sólido e destacado.  

O: Eu poderia ficar o dia todo desenvolvendo esse tema e secar com o 
único sol da Igreja todos os riachos dos diferentes argumentos. 
Entretanto, já que conversamos muito e que a prolixidade do nosso 
debate tem prejudicado o interesse dos nossos ouvintes, vou expor 
breve e claramente a opinião do meu espírito: é preciso manter aquela 
Igreja que, fundada pelos apóstolos, perdura até os dias atuais. Se em 
algum lugar você ouvir alguém dizer ser de Cristo – apesar de que sua 
denominação não deriva da do nosso Senhor Jesus Cristo, mas de outra 
coisa (tal como os marcianitas, os valentinianos, os montenses ou os 
campenses) – saiba que não se trata da Igreja de Cristo, mas da sinagoga 
do Anticristo. E é precisamente pelo fato de terem sido estabelecidos 
posteriormente que eles são os mesmos que o Apóstolo anunciou que 
um dia viriam a existir. Mas não fique impressionado que algumas 
passagens das Escrituras parecem ratificar o que dizem, pois o Diabo 
também faz uso delas; e as Escrituras não são apenas para serem lidas, 
mas também entendidas. Do contrário, se nos ativermos somente à letra, 
também nós podemos criar um novo dogma, estabelecendo, por 

 
410 Paulo de Samosata é apresentado como um caso grave muito provavelmente por não crer que Cristo 
existiu desde sempre e que foi apenas homem, sem propriedade divina. Altercatio, 27: “Quod si negandum 
quispiam putaverit, haereticos a maioribus nostris semper fuisse susceptos, legat beati Cypriani epistulas, 
in quibus Stephanum, Romanae urbis episcopum, et inveteratae consuetudinis lacerat errorem. Legat et 
ipsius Hilarii libelos, quos adversus nos de haereticis rebaptizandis edidit, et ibi reperiet ipsum Hilarium 
confiteri a Iulio, Marco, Sylvestro et caeteris veteribus episcopis similiter in paenitentiam omnes haereticos 
susceptos, nec tamen sibimet veritatis consuetudinem praeiudicare debere. Synodus quoque Nicaena, cuius 
paulo ante fecimus mentionem, omnes haereticos suscepit, exceptis Pauli Samosateni discipulis. Et quod 
his maius est, epíscopo novatianorum, si conversus fuerit, presbyterii gradum servat. Quae sententia et 
Luciferum impugnat et Hilarium, dum idem et clericus est et baptizatus”. 
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exemplo, que não deve ser admitido na Igreja quem está calçado e 
possui duas túnicas. 411 

Com base no fragmento acima e nas passagens anteriores do Debate, 

compreendemos que Jerônimo constrói um diálogo e/ou uma disputa entre um indivíduo 

luciferino e um ortodoxo, com vitória garantida ao segundo. Enquanto o “L” possuí sérias 

dificuldades de comungar com um ser proveniente da esfera ariana, mesmo que 

arrependido, e de fazer distinção entre um fiel comum e uma liderança episcopal, o “O” 

demonstra simultaneamente iniciativa misericordiosa e posição dogmática rigorosa; 

deve-se haver unidade entre os cristãos, desde que todos confessem a verdadeira doutrina, 

ou seja, a nicena.  

Esse capítulo foi elaborado com a intenção de analisarmos as cartas 15 e 16 e o 

Debate entre luciferianos e ortodoxos de Jerônimo, trabalhos que foram realizados em 

momento anterior à Crônica. Além disso, expusemos brevemente algumas considerações 

a respeito de Basílio de Cesareia destacando o seu empenho e compromisso em defender 

a causa nicena, autor que tinha como um dos fundamentos da sua argumentação a ideia 

de os três seres da Trindade (Pai, Filho e Espírito) compartilharem da mesma divindade 

e importância. É salutar relembrarmos que ambos os eruditos atuaram de maneira a buscar 

a unidade da Igreja, a qual, numa primeira instância, encontrava-se dividida entre os 

cristãos ocidentais e os orientais e, depois, em variados grupos menores no interior de 

cada um desses espaços. Apesar de suas diferenças, intrínsecas à própria existência 

humana, o elemento apontado – o da unidade – extrapolava o ambiente religioso, 

refletindo, além dessa esfera espiritual, os anseios políticos da época em dissipar a 

pluralidade de vozes, consideradas perigosas à suposta estabilidade do império.  

 

 
411 Altercatio, 28: “Poteram diem istiusmodi eloquio ducere et omnes propositionum rivulos uno Ecclesiae 
sole siccare. Verum quia iam multum sermocinati sumus et prolixitas concertationis audientium studia 
lassavit, brevem tibi apertamque animi mei sententiam proferam: in e[lla esse Ecclesia permanendum, quae, 
ab apostolis fundata, usque ad diem hanc durat. Sicubi audieris eos, qui dicuntur Christi, non a Domino 
Iesu Christo, sed a quoquam alio nuncupari, scito non ecclesiam Christi, sed AntiChristi esse synagogam. 
Ex hoc enim ipso, quod postea instituti sunt, eos se esseindicant, quos futuros Apostolus praenuntiavit. Nec 
sibi blandiantur, si de Scripturarum capitulis videntur sibi affirmare quod dicunt, cum et diabolôs de 
Scripturis aliqua sit locutus, et Scripturae non in legendo consistant, sed in intelligendo. Alioqui, si litteram 
sequimur, possumus et nos quoque novum nobis dogma componere, ut adseramus in Ecclesiam non 
recipiendos, qui calceati sint et duas tunicas habeant”. 



 
 

Considerações finais 

Apresentamos ao longo do trabalho quatro documentos principais dentro da enorme 

gama de escritos de Jerônimo: a Crônica, o Debate entre luciferianos e ortodoxos e as 

Cartas 15 e 16 do seu epistolário. Essas obras possuem em comum um pano de fundo de 

tensões político-religiosas vivenciadas por lideranças imperiais e eclesiásticas, panorama 

que antecede o período em que foram escritas, mas que encontra reflexos nesse 

personagem na passagem dos anos 370 para os anos 380. Especificamente nesse período, 

Jerônimo vivia na parte oriental do mundo romano, primeiro em Cálcis, depois em 

Antioquia da Síria e por último em Constantinopla. Esses dados são caros a nós porque a 

partir de tal conhecimento, podemos ter alguns vislumbres da preocupação do autor na 

época.  

Para além da nossa pesquisa, pensamos que a delimitação de datas, nomes e fatos 

podem servir de ponto de partida para a análise de determinado objeto de estudo no campo 

histórico. No nosso entendimento, aspectos como datas e nomes são essenciais ao 

trabalho do historiador, porém não possuindo fins em si mesmos, mas sendo partícipes 

de um todo que excede a informação e alcança possibilidades interpretativas.  

Permita-nos o leitor fazer uma breve regressão dessa pesquisa. Apontamos esses 

elementos agora pois é depois de passarmos pelos estágios de escolha do tema e das 

fontes, do levantamento de hipóteses, da leitura dos documentos e da bibliografia, e da 

escrita e revisão dos pressupostos iniciais é que conseguimos ter uma visão mais global 

do estudo. O interesse que obtivemos por Jerônimo é resultado em grande parcela do 

trabalho feito ao longo do Mestrado, no qual Eusébio de Cesareia e a sua História 

Eclesiástica estiveram em análise. Conquanto haja diversos elementos que separam os 

dois eruditos, como os anos, a espacialidade e as funções exercidas por cada um, ambos 

vivenciaram aspectos contextuais que tiveram eco em suas obras. Referimo-nos 

principalmente ao cristianismo e ao poder imperial romano em mútua e constante 

alteração.  

Eusébio de Cesareia vivenciou a emergência do cristianismo junto ao poder 

imperial, situação representada na figura de Constantino. O bispo esteve presente no 

Concílio de Niceia, escreveu a primeira história da Igreja, cujo relato é finalizado com a 

vitória triunfal do salvador do cristianismo, Constantino, sobre quem postumamente o 

autor redigiu uma obra honrosa – a Vida de Constantino. Aos olhos de Eusébio, as 

maravilhas vivenciadas pelo governante foram dignas de testemunho escrito, pois esse 
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líder imperial teria agido com uma benevolência sem precedentes em relação aos cristãos, 

concedendo-lhes liberdade de culto e expressão de crença, devolvendo-lhes bens e 

propriedades outrora retirados da sua posse, possibilitando-lhes a participação no poder 

político com funções diversificadas, construindo basílicas cristãs e fundando a “Nova 

Roma cristã”, a cidade de Constantinopla. 

Jerônimo, por sua vez, estava inserido em um contexto em que a discussão não 

girava mais em torno da liberdade cristã, mas debatia-se a definição da verdadeira 

doutrina. Tal busca, iniciada décadas antes, ainda durante a vida de Eusébio, assume 

proporção muito mais expressiva à época jeronimiana. O cronista não ocupou cargo 

eclesiástico, nem como bispo, nem como sacerdote ou presbítero de Antioquia, mesmo 

com a indicação feita por Paulino. Porém, ele sentiu as tensões e polêmicas no seio do 

cristianismo expressas no binário niceísmo-arianismo. 

Embora tivéssemos encontrado na historiografia a ideia de Jerônimo como um 

defensor da crença nicena, buscávamos enxergar isso em documentos produzidos por ele, 

que pudessem ratificar ou revogar tal informação. Um dos primeiros escritos que lemos 

foi a obra polêmica Contra Rufino, e com ela não obtivemos respostas suficientes para a 

nossa dúvida. Cremos que isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de a fonte histórica 

criar as suas próprias perguntas, ao contrário de servir como um manual de respostas a 

questões pré-estabelecidas – mesmo que o levantamento de perguntas e de hipóteses 

sejam importantes. Em segundo lugar, porque naquele momento de leitura, vimos um 

Jerônimo conectado às concepções de Orígenes, as quais se afastam dos pontos principais 

que definem a doutrina nicena.  

Contudo, em uma leitura posterior - e talvez mais atenta, percebemos que o 

estridonense se aproximava das ideias do autor alexandrino mais no que diz respeito à 

questão metodológica do que no que tange às crenças. A admiração que Jerônimo 

expressava por Orígenes foi mais bem ponderada por nós depois que fizemos outras 

leituras documentais do cronista. Além dos fatores apontados, Contra Rufino é um 

trabalho produzido décadas mais tarde, o que extrapolaria o recorte temporal a que nos 

propusemos seguir desde o início da pesquisa – fato que não nos impediu de prescrutar 

outros componentes do raciocínio jeronimiano, inclusive a biografia Sobre os Homens 

Ilustres, anterior à Contra Rufino, mas posterior ao nosso rol de obras analisadas.  

Retomando para o que comentamos há pouco sobre aspectos como datas, nomes e 

outros elementos semelhantes não possuírem fim em si mesmos, mas servirem como 

recursos importantes para uma análise e entendimento, o fato de Jerônimo ter estado em 
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Antioquia no final da década de 370, poucos anos antes de redigir a Crônica – obra 

principal por nós escolhida desde o início da pesquisa -, nos impeliu a buscar 

possibilidades do que acontecia ao seu redor e que influenciou-o a produzir determinados 

escritos.  

Nesse ínterim estão as cartas 15 e 16 de Jerônimo que foram endereçadas ao bispo 

de Roma, Dâmaso, nas quais há a manifestação de dúvidas por parte do autor em relação 

a pontos dogmáticos do campo cristão. A figura do interlocutor é reveladora, uma vez 

que o redator lhe concede autoridade suficiente para definir o que está ou não correto do 

ponto de vista doutrinário, além de fornecer o aval para que Jerônimo se alinhasse a certas 

lideranças locais ou não. Parece-nos que tamanha autoridade não adviria da própria 

pessoa de Dâmaso naquele momento, mas do que ele representava aos olhos do futuro 

belemita: a liderança do episcopado de Roma, lugar simbólico da estadia do apóstolo 

Pedro, onde provavelmente foi morto, tornando-se um dos maiores símbolos do martírio 

cristão.  

Além desse fator, existia a forte ligação do autor com a cidade romana, na qual 

viveu por anos. Roma foi a cidade em que Jerônimo experimentou o rompimento com o 

que conhecia até então – os ensinamentos que recebera dos pais, o convívio com as 

pessoas de Estridão, a cultura que o havia formado até aquele momento. Mesmo que ele 

fosse ainda muito jovem quando enviado à capital, já possuía idade suficiente para ter 

uma determinada visão de mundo e personalidade em parte consolidada. Contudo, as 

experiências pelas quais Jerônimo passou em Roma desde tenra idade até os seus 19/20 

anos foram muito impactantes, a ponto de o erudito fazer referências quase que constantes 

ao período. No recorte de no máximo cinco anos, o autor conheceu os clássicos greco-

latinos - que o influenciariam por toda a sua vida -, aprendeu sobre o cristianismo e 

batizou-se. Tais fatos foram tão marcantes que o estridonense retornou à cidade depois 

de permanecer por alguns anos em terras orientais.  

Ainda assim, durante o tempo em que esteve na província siríaca, o cronista voltou-

se à amada cidade buscando na liderança eclesiástica suprema de Roma algum consolo 

para os questionamentos que o preocupavam. Não nos eludamos, contudo, com a postura 

modesta que Jerônimo demonstrou nas suas cartas a Dâmaso, quando transpareceu que 

seguiria qualquer que fosse a doutrina indicada pelo bispo romano. Cerca de três anos 

depois, o erudito cristão produz a obra polêmica Debate entre luciferianos e ortodoxos, 

cujas explanações apontam para a convicção do autor não somente quanto à crença nicena 

– embora ele tenha manifestado a sua preferência pelo niceísmo já nas cartas -, como 
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também em relação às condições necessárias para que um indivíduo pudesse fazer parte 

da comunidade cristã.  

À época da produção da Crônica, o estridonense estava ainda mais maduro para 

desenvolver uma obra de caráter expressivo. Nela, Jerônimo não constrói diálogos, 

reflexões ou sermões para defender o cristianismo niceno, porém atua através da tipologia 

histórica para demonstrar que a ortodoxia é contrária à doutrina ariana. Embora a Crônica 

não fosse do gênero apologético, o escritor apologeta, que iniciou a tarefa com o Debate 

entre luciferianos e ortodoxos, estende a iniciativa para um contexto literário maior. É o 

que notamos com o trabalho Sobre os homens ilustres, cuja maioria dos indivíduos que 

tiveram sua vida brevemente narrada eram arautos da ortodoxia, expressa pelo credo 

niceno. 

Outro ponto importante da Crônica que atesta o traço de defesa de um cristianismo 

correto em contraposição a um cristianismo errado é o fato de Jerônimo ter retomado a 

Crônica de Eusébio. O bispo de Cesareia havia inaugurado a primeira obra histórica 

universal para afirmar o cristianismo como religião de envergadura diante dos seus 

contestadores. Essa ação não era necessária no período jeronimiano, pois o cristianismo 

então era não apenas reconhecido, como projetado pelo governo imperial para ser a 

religião oficial do mundo romano. Porém, um cristianismo específico é que deveria ser 

apresentado e defendido como o verdadeiro e é nessa direção que a Crônica de Jerônimo 

foi pensada. Ela seria a história do cristianismo verdadeiro, ao contrário do desvio herege 

representado principalmente na crença ariana: “in arianum dogma declinat”. O batismo 

que Constantino recebeu por um bispo ariano foi relatado como um declínio, uma queda, 

um desvio.  

Seguindo com esse ponto de vista, entendemos que a Crônica foi um projeto 

construído em grande parte sobre a certeza de ser o arianismo prejudicial à comunidade 

cristã. Por “projeto” não devemos compreender um plano ardilosamente elaborado que 

visava especificamente a determinados fins, mas uma proposta de condenação do erro e 

afirmação da verdade por meio de figuras de autoridade, e pelo resgate de um gênero 

importante, o relato histórico universal. Além disso, com Jerônimo, há o elemento da 

ênfase na história romana, algo compreensível dada a ligação do autor com essa cidade.  

Não obstante, Jerônimo prossegue com a intenção universalista proposta por 

Eusébio aproximadamente meio século antes, ao traduzir os Cânones cronológicos do 

autor palestinense. Múltiplos povos são apresentados com ênfase nas lideranças políticas, 

de acordo com um fluxo histórico que atinge o seu auge, primeiramente, com a descrição 



201 
 

de Roma e, em seguida, com o advento do cristianismo, sendo que este acaba por ser 

especificado. Ou seja, não é qualquer tipo de cristianismo que pode ser aceito e 

universalizado, mas somente aquele que é verdadeiro, sem erros doutrinários. 

Os recursos empregados por Jerônimo para delimitar a verdade cristã são figuras 

episcopais e lideranças governamentais. Destacamos a construção de imperadores como 

anti-exemplos, conforme nota-se na descrição feita de Constantino I, Constâncio II e 

Valente, os quais teriam proclamado a vertente ariana, seja durante os anos de governo 

ou “deslizando nela” ao fim da vida. A menção do batismo de Constantino que Eusébio 

fizera e que não teve grande repercussão adquire com o cronista de Estridão rótulo 

fortemente negativo. O “imperador cristão”, amigo do cristianismo, salvador da 

humanidade, partícipe em alguma escala da própria Trindade divina aos olhos eusebianos, 

torna-se um exemplo a não ser seguido, por desviar-se da verdade e cair no erro pouco 

antes de falecer. 

A ortodoxia não era cara a Jerônimo apenas no que diz respeito à salvaguarda da 

crença verdadeira, na qual ele acreditava e que deveria ser ensinada a todos. Pensamos 

num quadro maior, em que a ortodoxia tinha que ser definida porque, ao restringir, 

poderia unir. Se um pensamento único fosse averiguado como o correto e verdadeiro - o 

qual deveria ser seguido por quem quisesse, desde que não se desviasse desse ideal -, a 

manutenção da unidade seria assegurada. Se, por outro lado, existissem vários 

pensamentos considerados corretos, como poderia haver unidade? Por isso a heresia não 

era entendida como ruim apenas por sua crença desviante, mas porque a sua função era 

dividir. Por vezes uma ideia era considerada herética por apenas um aspecto que divergia 

da ortodoxia, algo que já era passível de gerar divisão. Para haver unidade, as pessoas, 

grupos e lideranças deveriam estar alinhadas em um mesmo pensamento e qualquer coisa 

diferente disso deveria ser evitado. Pensamos que devido a isso Jerônimo se preocupou 

em apontar imperadores e bispos na sua obra, porque eles eram lideranças importantes -

ou deveriam ser - da segurança e efetividade do cristianismo.  

É bastante interessante refletir sobre a busca por unidade no período tardo-antigo e, 

na mesma proporção, a fuga da divisão. Se fizéssemos um estudo com tom psicológico, 

poderíamos talvez identificar alguns motivos que grupos e/ou os indivíduos possuíam 

para pensar de uma maneira que se pautava no ideal da unidade. Mas basta-nos olhar para 

o fluxo contextual da passagem do século III para o IV em diante e percebemos elementos 

de caráter político e religioso cristão, os quais aludem à vontade de coesão. Ter mais de 

um imperador não era algo bem-quisto, ainda mais se houvesse vários imperadores, cada 
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um deles com uma visão própria. Da mesma forma, estendemos a observação para o 

campo religioso: a existência de bispos e lideranças em geral com pensamentos que 

diferiam entre si não seria benéfico para a sociedade e os que a administravam.  

Seguindo esses apontamentos, é curioso analisar que a ideia de divisão expressa no 

vocábulo “heresia” passou de um sentido mais ou menos neutro quando formulado pelos 

gregos para um significado pejorativo, quando a palavra foi absorvida pelas ideias cristãs, 

desde a Carta aos Gálatas e a Primeira Carta aos Coríntios, escritas por Paulo. Na Carta 

aos Gálatas, o apóstolo exorta os irmãos a não seguirem outros ensinamentos que não os 

que ele havia postulado, já que igrejas da Galácia estavam deixando-se influenciar por 

líderes judaizantes, os quais afirmavam a necessidade de seguir certos rituais da tradição 

judaica a fim de alcançar a salvação da alma, como a circuncisão e a comemoração de 

festas religiosas. Essa instrução era contrária ao cerne do ensino paulino, que se baseava 

no conceito da graça salvífica, da circuncisão metafórica do coração, da obra expiatória 

de Jesus Cristo e do arrependimento dos pecados ante o cumprimento da lei mosaica.  

Na Primeira Carta aos Coríntios, a repreensão é direcionada às igrejas de Corinto, 

nas quais muitas pessoas estavam se desviando das diretrizes de Paulo no que dizia 

respeito a viver harmoniosamente e sem divisões. Havia partidários de mais de um líder, 

algo terrível aos olhos do escritor judeu, além de brigas entre autoridades femininas no 

seio da comunidade. Acrescenta-se a isso a dura admoestação do autor em relação à 

multiplicidade de práticas religiosas e morais, desviantes das máximas cristãs, e a 

reprimenda sobre a questão das línguas – muitos falavam “em línguas estranhas” ao 

mesmo tempo e ninguém interpretava, o que gerava confusão e dissensão.  

O olhar positivo de Paulo frente à unidade é um aspecto que atinge a tardo-

antiguidade. Embora o contexto dos séculos IV e V seja diferente dos anos 50 a 70 - 

recorte em que o autor escreve as suas treze cartas -, o seu pensamento tornou-se um dos 

pilares do cristianismo dali em diante, fato que notamos ao menos nos trabalhos de autores 

como Basílio de Cesareia, Jerônimo de Estridão, Agostinho de Hipona, Paulo Orósio, 

entre tantos outros eruditos cristãos caracterizados como ortodoxos. É quase indiscutível 

a prevalência de citações paulinas em detrimento de outros grandes autores 

neotestamentários, como o apóstolo João - autor do quarto Evangelho, de três cartas e, 

muito provavelmente, do Apocalipse -, e de Lucas, autor do terceiro Evangelho e dos Atos 

dos Apóstolos, ambos escritos responsáveis por compor nada menos que metade do Novo 

Testamento.  
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Podemos questionar a ideia de que o herege é o ser que se desvia do pensamento 

coeso da comunidade no contexto de Jerônimo. Na realidade, o conceito de “heresia” e 

“ortodoxia” são ambos formulados de maneira mútua: a fé nicena estabeleceu-se em 

contraposição ao arianismo, o qual, por sua vez, fora compreendido como divergente já 

que procurou-se estabelecer uma verdade em termos de crença. Não proporemos uma 

resolução para esse encadeamento entre a fé nicena e a fé ariana, apenas almejamos 

apontar para o papel de Jerônimo em prol da defesa da primeira vertente e contrário à 

segunda. 

A essa altura, podemos aprofundar a análise sobre a implicação do que foi apontado 

nos parágrafos acima com a ideia de ecclesia no pensamento de Jerônimo. Ora, estudamos 

a ideia de ecclesia segundo o pensamento do autor, não de uma perspectiva da história 

conceitual, mas tendo como um dos fundamentos o significado que a terminologia 

possuía tanto em sua origem como na contemporaneidade do estridonense. Vimos que o 

conceito passou por transformações desde a sua formação em contexto clássico grego até 

o final do século IV romano e início do V. Dessa breve análise histórico-linguística 

exposta no capítulo 2, notamos a permanência denotativa do conceito ecclesia como 

“reunião de pessoas” desde a sua construção em contexto grego até o período tardo-

antigo, mais especificamente, até os séculos IV-V. Isso porque a raiz etimológica da 

palavra permaneceu inalterada, como é de se esperar. A interpolação recebida já nos 

primeiros anos do século primeiro d.C. foi o acréscimo qualitativo cristão ao termo, 

tornando-se “ecclesia cristã” ou reunião de pessoas seguidoras dos preceitos cristãos.  

Outrossim, tratamos de ecclesia como algo que ultrapassa meramente a 

classificação de ser uma palavra, mas a entendemos como uma ideia, como uma expressão 

de um pensamento repleto de pressupostos, significados e conexões. Dessa forma, embora 

houvesse equivalência linguística desse termo nas ambiências grega e romano-cristã, o 

seu significado adquiriu um entendimento bastante diverso ao longo dessa trajetória, 

caminho que foi tanto temporal quanto cultural. Afunilando para o panorama histórico 

que contava com a presença do cristianismo – referimo-nos ao recorte entre os séculos I 

e IV -, sabemos que ainda nesse intervalo supostamente homogêneo do ponto de vista 

religioso, existiam diferentes cosmovisões cristãs a respeito de ecclesia.  

Por exemplo, a ideia de “igreja” – tradução para ecclesia - vigente no pensamento 

do evangelista João no início dos anos 90 quando escreve cartas às sete igrejas, as quais 

são retratadas no último livro das Escrituras Sagradas, o Apocalipse ou Revelação de 

João, não é a mesma ideia que um autor cristão qualquer que vive na Roma do século IV 
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apresenta. É óbvio que de uma maneira superficial poderíamos afirmar que, se ambos os 

indivíduos fossem cristãos e utilizassem a palavra ecclesia, estariam se referindo ao 

conjunto total de pessoas cristãs, ou ao conjunto de pessoas cristãs que se reúnem em um 

certo local, ou ainda, a um edifício que serve para reunir pessoas cristãs. Entretanto, a 

ideia de ecclesia sobrepassa esses primeiros significados porque se trata de pessoas, cujas 

escolhas e pensamentos não são facilmente identificáveis. Tanto é assim que se 

estreitarmos ainda mais a análise para dois cristãos atuantes no mesmo período, ou 

período próximo, perceberemos a possibilidade de diferenças interpretativas. Cada pessoa 

é fruto da sua experiência, da formação que recebeu, da vivência familiar, dos contatos 

humanos, dos ambientes que conheceu, entre tantos outros aspectos que compõem a sua 

particularidade, mesmo que viva em um tempo e espaço imbuído de um pensamento 

predominante.  

Pensemos nos dois intelectuais cristãos Eusébio de Cesareia e Jerônimo de Estridão; 

não fizemos observações detalhadas a respeito deles segundo os elementos apontados, 

mas sabemos do teor de algumas das suas obras. Para o bispo palestinense, o imperador 

Constantino era quase uma figura divina, responsável pelo trinfo do cristianismo – esse 

pensamento é expresso direta e/ou indiretamente na História Eclesiástica e na Vida de 

Constantino. Jerônimo, por sua vez, enxerga em um ato apenas mencionado por Eusébio 

– o batismo de Constantino pelo bispo ariano Eusébio de Nicomédia - a suficiência para 

caracterizá-lo como herege e considerá-lo, pois, um protótipo de autoridade cristã a não 

ser seguido. 

Afinal, o que é a ecclesia no pensamento jeronimiano? As respostas podem ser 

múltiplas; possivelmente dependeriam do recorte de obras autorais que abordamos, bem 

como do momento da vida de Jerônimo, entre outros fatores. De acordo com a escolha de 

obras que fizemos e tendo o apoio da bibliografia, percebemos a preocupação do autor 

em definir uma comunidade cristã pautada na crença com os critérios corretos, naqueles 

voltados ao niceísmo.  

Na Crônica existem referências diretas à palavra ecclesia, que por vezes possui o 

caráter de Igreja geral, por vezes denota espaço físico e local. Ainda assim, pelo caráter 

de informações concisas, não há espaço para Jerônimo desenvolver aprofundadamente 

sua ideia de ecclesia nessa obra. Pensamos que a visão de ecclesia para o autor é bastante 

trabalhada nas cartas eclesiológicas e na obra apologética Debate entre luciferianos e 

ortodoxos. Sobre os homens ilustres trabalha numa perspectiva de precisão descritiva 

semelhante à Crônica; embora o gênero seja diverso, a biografia ajuda-nos a observar 
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certos elementos, como o indivíduo que é ortodoxo e que merece ser mencionado. Dentro 

do recorte de obras escolhido, analisamos como o autor entendia a ecclesia no seu tempo, 

não apenas a partir da utilização direta da palavra, como explicita em sua Crônica, mas 

também a partir das ideias que circundavam o tema.  

Entendemos que para o futuro belemita, a ecclesia é formada pelas pessoas que 

possuem a fé verdadeira, tanto as que sempre demonstraram estabilidade na sua crença, 

quanto as que se desviaram da verdade, mas retornaram ao seio da ortodoxia. A esses 

indivíduos, a comunidade deve acolher novamente. A verdade doutrinária importa, e 

muito; mas a atitude de arrependimento por parte dos que erraram e em contrapartida a 

recepção por parte dos que se mantiveram firmes forma a ecclesia santa e una. Dessa 

maneira, a ideia central do vocábulo expressa em “reunião de pessoas” estava presente 

no pensamento de Jerônimo mais do que a estrutura física ou a hierarquia que a 

compunha. O cronista pensava na reunião de pessoas que seguiam a mesma crença, a 

qual, por sua vez, as unia. A unidade apenas poderia derivar de uma visão única, sem 

ramificações. Por esse motivo a ecclesia é ligada à ortodoxia, porque esta, uma vez 

pautada na mesma crença, não permitiria divisões.  

Assim, a ecclesia de Jerônimo não é a união de todas as vertentes dos cristianismos 

existentes no século IV romano, mas é a crença específica na doutrina correta dentre todos 

esses cristianismos. Ecclesia são as comunidades que creem no dogma niceno, e podem 

estar em diversas localidades: Constantinopla, Antioquia, Roma. A ecclesia é formada 

por pessoas e lideranças misericordiosas, que aceitam o arrependido. A ecclesia de 

Jerônimo possui uma autoridade ortodoxa, à qual os seus fiéis se submetem. A ecclesia é 

ortodoxa, é correta, ensina a verdadeira doutrina e age com amor. Ela respeita o poder 

imperial, na medida em que este defende e proclama a ortodoxia.  

Encaminhando-nos para o final, a tarefa que realizamos constitui-se em uma 

interpretação à luz dos documentos e apoio bibliográfico que tivemos. Não é “a” verdade, 

até porque o conhecimento científico o é se puder ser refutado. Ainda assim, é uma análise 

interessante que pode ser revista, aprofundada e ampliada. Jerônimo não é muito estudado 

no campo histórico, e a sua vida tem muito a dizer a nós, historiadores da tardo-

antiguidade. Esse é um primeiro ponto com o qual gostaríamos de finalizar a tese, 

enfatizando a importância de Jerônimo enquanto um autor cristão-niceno com formação 

clássica, escritor de uma gama enorme de obras que contam com variados gêneros 

literários, e conhecedor de muitas localidades dispersas pelo espaço romano.  
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Vinculado a essa conclusão, intencionamos apresentar o Jerônimo historiógrafo, 

autor da Crônica, conectado com o que existia ao seu redor e interessado em resgatar a 

história de Roma e a história cristã. Salientamos esse aspecto porque o estridonense é 

mais conhecido na área teológica, e mesmo na histórica, como o produtor da Vulgata e 

transmissor das Escrituras Sagradas para a ambiência ocidental. Tal fama não é 

destrutiva de forma alguma, mas é reducionista, uma vez que existem muitos aspectos 

além desse que compõem a vivência e obra do autor.  

A busca por definição de uma verdade e pela unidade por parte de Jerônimo é fruto 

do seu contexto. É evidente que o autor foi um personagem de envergadura no mundo 

imperial romano, tendo atuado em espaços ocidentais e orientais e, consequentemente, 

influenciado várias pessoas. Porém, antes disso, ele é testemunha do que acontecia no seu 

tempo quanto à multiplicidade de crenças cristãs, as quais conectavam-se à pluralidade 

administrativa governamental da época. Através da atuação erudita com os seus escritos, 

frisamos o seu perfil como historiógrafo e apologeta - ele foi um porta-voz da corrente 

nicena, a qual formou-se em grande parte sobre o arianismo. 

Destacamos, também, a relevância da crônica jeronimiana enquanto produção 

autêntica. É salutar que se enxerguem as especificidades dela em detrimento da antiga 

referência “Crônica de Eusébio-Jerônimo”, algo que, mais uma vez afirmamos, não é 

errôneo ou maléfico, entretanto diminui a importância e particularidade do autor dentro 

do seu contexto. Jerônimo não foi um mero tradutor da Crônica de Eusébio, mas um 

continuador e ampliador de um relato cuja valoração adquiriu novos contornos à época 

do estridonense. Ainda assim, o próprio trabalho de tradução trata-se de uma iniciativa 

original e complexa, sendo digna de qualidade específica.   

Esse primeiro ponto nos leva a um segundo aspecto de teor conclusivo, a 

necessidade de darmos mais atenção às especificidades históricas. Mesmo o período da 

Antiguidade Tardia abarca um recorte espaço-temporal amplo, não podendo, portanto, 

encerrar discussões sob a resolução generalizante. A vida de Jerônimo aponta para a 

existência de mobilidade, variedade, dinamicidade e interação cultural da época. O nosso 

recorte de obras analisadas, embora não abarque todo o seu trajeto de vida e sua respectiva 

mobilidade, já indica o caráter do conhecimento adquirido pelo autor a partir de um 

cosmopolitismo cultural. Quando ele escreveu as cartas 15 e 16, o Debate e a Crônica, 

encontrava-se em sua primeira temporada no oriente, iniciando suas vastas viagens. Mas 

lembremos que ele já havia morado em Roma por alguns anos, tendo ali se formado e 

bebido da erudição clássica e cristã.  
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Podemos ponderar os julgamentos rápidos que fazemos ao nos aproximar dos 

personagens históricos. No caso de Jerônimo, poderíamos julgá-lo num primeiro 

momento como um ser incoerente e indigno de crédito, dada a aparente contradição que 

notamos entre algumas passagens das cartas quanto às dúvidas que o autor demonstra e a 

convicção existente no Debate. Vale mencionar que muitas vezes esperamos dos antigos 

uma coerência que não existe de maneira geral nos seres humanos, pois somos 

multifacetados. Ainda assim, o que notamos em Jerônimo na passagem das duas cartas 

para a produção da apologia é um desenvolvimento de ideias de forma mais solidificada.  

Em vista disso, é lícito refletirmos sobre o papel da produção literária na definição 

de verdades. As obras jeronimianas foram partícipes do processo de afirmação do 

cristianismo niceno como o correto. Outros autores compuseram esse quadro formativo, 

com destaque para Basílio de Cesareia, escritor prolífico, presente em concílios, 

elaborador de terminologias que visavam à resolução de confusões linguísticas. Esse 

bispo adentrou o domínio apologético em favor do niceísmo antes mesmo de Jerônimo. 

Vemos, então, que há múltiplos fatores associados à tentativa de imposição da ortodoxia, 

os quais se expressam pelo aspecto jurídico - e nisso está a figura episcopal -, a legalização 

ou condenação por meio da ação imperial, a realização de concílios locais e ecumênicos 

e o papel da escrita. Jerônimo certamente escreveu os seus trabalhos visando à sua 

divulgação, mesmo que de maneira restrita. Ao menos os seus pares teriam conhecimento 

deles e poderiam ser confirmados ou modificados em seus pressupostos político-

religiosos.  

Em um sentido mais amplo, essa pesquisa visa romper com a ideia de um contexto 

estático, desprovido de interações culturais e diversidade de pensamentos, com a ação de 

eventuais mudanças bruscas e completamente inovadoras. Dessa forma, reafirmamos a 

importância do nosso trabalho: pensamos ser possível uma contribuição para a revisão do 

período. Não houve um cristianismo que ascendeu triunfalmente sem percalços desde a 

sua implementação política com o Edito de Milão; não houve apenas um cristianismo, 

mas variadas vertentes doutrinárias cristãs; não existiu um contexto de plena paz ou de 

plena guerra no século IV romano. Particularmente no que diz respeito a ecclesia em 

Jerônimo, percebemos uma quebra em relação às interpretações correntes do período que 

compreendem a vitória e unidade do cristianismo, desde Constantino até Teodósio. 

Muitos estudos sobre a Igreja que se formou dentro dessa baliza temporal pressupõem 

uma unidade e constância que não houve de fato. Em razão disso é salutar distinguirmos 
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projeto teórico da aplicação factual; buscava-se a unidade, mas na prática, não havia. 

Inclusive, sabemos que a unidade não existia justamente porque ela era almejada.  

Muitos outros elementos devem ser trabalhados por estudiosos da História, a fim 

de demonstrar que as sociedades e os seres humanos do período tardo-antigo não viviam 

a estagnação que lhes é imposta pelo prisma da contemporaneidade. O estudo atento da 

época pode nos revelar que as pessoas eram tão complexas e plurifacetadas quanto nós, 

ou mais.
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Apêndices 

Apêndice 1: Uma breve exposição historiográfica sobre a Antiguidade Tardia 

De acordo com Renan Frighetto, no seu livro “Antiguidade Tardia. Roma e as 

monarquias romano-bárbaras numa época de transformações, séculos II-VIII”1, a 

Antiguidade Tardia é o  

último período do Mundo Antigo. Essa nomenclatura foi criada pela 
historiografia alemã na primeira metade do século XX. A Spatäntike, 
assim referida em língua alemã, foi exposta pelo historiador da arte 
Alois Riegl em 1901 na obra Die Spatäntike Kunstindustrie, na qual o 
autor desenvolveu a ideia de que a arte do período tardo-antigo não era 
decadente, mas resultado de um gosto artístico distinto, que poderia ser 
comparado aos movimentos artísticos do final do século XIX e início 
do XX, sem o peso do classicismo. Assim, a arte do final da 
Antiguidade podia ser vinculada à arte moderna, por seu potencial de 
inovação e liberdade estilística2. 
 

O conceito foi formulado em oposição à ideia renascentista e iluminista de uma 

decadência multissecular da civilização romana3. Ele foi impulsionado pelo filólogo 

Johannes Straub, com seus estudos sobre as biografias contidas na História Augusta do 

século IV: 
Naquelas fontes, Straub procurou averiguar qual seria a relação entre o 
passado clássico e helenístico greco-romano com as fontes escritas e 
produzidas a partir do século III, demonstrando a existência de uma 
tradição clássica e helenística revigorada e sempre reinterpretada. 
Dessa forma, a proposta de Straub, desde abordagem por ele realizada 
sobre a historiografia pagã do século IV, defendia a perspectiva das 
permanências históricas bem como da tradição legitimadora baseada no 
passado histórico de Roma4. 
 

É interessante observar que o conceito de Antiguidade Tardia foi elaborado em 

contexto alemão por outra área de estudo que não a História, mas que atingiu o nosso 

campo, tomando formatos específicos, e dissipando-se por diversos países. Frighetto 

destaca historiadores renomados que se vincularam às perspectivas da definição de 

Antiguidade Tardia para os seus estudos. Apresentemo-los: o irlandês Peter Brown, “um 

dos mais destacados defensores do conceito”5, escreveu as obras nas décadas de 1970 e 

 
1 1FRIGHETTO, Renan. Antiguidade Tardia. Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época 
de transformações, séculos II-VIII. Curitiba: Juruá, 2012, p.20. 
2 MACHADO, Carlos Augusto Ribeiro. A Antiguidade tardia, a queda do Império romano e o debate sobre 
o “fim do mundo antigo”. Revista História, São Paulo, n.173, 2015, p.84-85. 
3 OLIVEIRA, Julio Cesar Magalhães de. O conceito de Antiguidade Tardia e as transformações da cidade 
antiga: o caso da África do Norte. Revista de E.F. e H. da Antiguidade, Campinas, n.24, 2007/2008, 
p.124. 
4 FRIGHETTO, Renan. Antiguidade Tardia. Roma e as monarquias romano-bárbaras numa época de 
transformações, séculos II-VIII. Curitiba: Juruá, 2012, p.20. 
5 Ibidem, p.21. 
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1980 “The world of Late Antiquity”, “Augustine of Hippo”, “The cult of the saints”, 

“Society and the holy in Late Antiquity”, trabalhando transformações nas esferas cultural, 

social e religiosa. O historiador italiano Arnaldo Momigliano, com forte produção 

intelectual nos anos 1960, desenvolve ideias que tocam a questão da interação cultural, a 

qual:  

envolveria elementos mais antigos transformados e reelaborados por 
preceitos culturais e ideológicos mais recentes. A título de exemplo 
podemos recordar a utilização de informações e perspectivas pagãs por 
parte de autores cristãos, uma característica que nos demonstra a 
profícua interação cultural específica da Antiguidade Tardia e um de 
seus mais significativos exemplos6. 

Entre as obras de Momigliano podemos citar “Le radici classiche della storiografia 

moderna” e “Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century”. O 

historiador francês Henri Irineé Marrou também trabalha a temática da relação entre o 

cristianismo e o paganismo, e “contrapõe os conceitos de decadência romana e 

Antiguidade Tardia, reforçando a defesa do segundo sobre o primeiro, com a 

argumentação de que se tratava de uma outra antiguidade, uma outra civilização, original 

e distinta das épocas precedentes”7. O autor escreve, entre as suas obras mais 

importantes, “Saint Augustin et la fin de la culture antique”, de 1938, “Nouvelle histoire 

de l'Église, I. Des origines à Saint Grégoire le Grand, 2e partie” da década de 1960, e 

“Décadence romaine ou antiquité tardive? IIIe-VIe siècle”, da década de 1970. 

Outro historiador francês de nome importante no âmbito da Antiguidade Tardia é 

Jean-Michel Carrié: 
[...] Carrié defende a ideia de mutação que caracterizou o trânsito entre 
os mundos clássico e medieval, envolvendo um lapso cronológico que 
abarcava os séculos II ao VIII que, de acordo com o especialista francês, 
deve ser apresentado como Antiguidade Tardia. A partir de reflexões 
vinculadas à História política, institucional, social, econômica e cultural 
realizadas no livro L’Empire Romain em mutation – des Sévères à 
Constantin – 192-337”, publicado em 1999, Carrié assevera que a ideia 
do fim do Império Romano, desde uma perspectiva negativa e 
pessimista, deve ser revista na medida em que a Antiguidade Tardia 
surge como um período singular, único. Exatamente por estar dotada 
duma identidade própria, a Antiguidade Tardia, segundo Carrié, 
apresenta-se como portadora de continuidades mutáveis em relação ao 
mundo romano dos tempos da República e do Principado8. 

 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p.22-23. 
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Percebemos que cada um desses autores trabalha com um tema e viés diferente entre 

si, seja este religioso, político, social e/ou cultural, contudo, para além das peculiaridades 

dos estudiosos, a linha-mestra das suas pesquisas recai sobre a abordagem da Antiguidade 

Tardia. Renan Frighetto trata do conceito de Antiguidade Tardia nos seus trabalhos, 

explicando-o e aplicando-o em seus objetos de estudo. Quando aborda o reino hispano-

visigodo de Toledo (século VIII), aponta-o como herdeiro e continuador da tradição 

romana9, conquanto mudanças significativas tenham ocorrido nos âmbitos político, 

religioso, social, cultural e econômico desde o passado romano até o momento da 

supremacia das monarquias romano-bárbaras. O autor afirma que estabelecer uma data 

de começo ou fim de um período histórico é uma quimera para o historiador10, e continua: 

Contudo, podemos definir certos elementos, determinadas 
características, que se apresentam de maneira flutuante em relação ao 
passado mais próximo ou distante. E isto pode ser observado, a nível 
mais amplo, no período de passagem entre a Antiguidade helenística e 
a Idade Média, especialmente nos termos político-institucionais. Ou 
seja, verificamos a existência de transformações, mutações ou 
readequações em vários níveis, inclusive com respeito à divisão da 
autoridade do soberano em termos práticos ainda que se mantenha, em 
termos teóricos e discursivos, a defesa da unidade política baseada no 
sacratissime princeps. Partindo de tais pressupostos, podemos 
estabelecer como marcos temporais para a Antiguidade Tardia os 
séculos II e VIII em um espaço geográfico que abarcava a totalidade do 
orbis romanorum, mais além dos limites do mundo mediterrâneo11.  

Além de Frighetto, diversos historiadores brasileiros pautam as suas pesquisas no 

cenário teórico-conceitual da Antiguidade Tardia. É o caso de Margarida Maria de 

Carvalho quando fala do imperador Juliano12, Gilvan Ventura da Silva13 e Érica 

 
9 FRIGHETTO, Renan. In eadem infelicem Spaniam, regnum efferum conlocant: las motivaciones de la 
fragmentación política del reino hispanovisigodo de Toledo (siglo VIII). Temas medievales, 19, 2011, 
p.141. 
10 Ibidem, p.142. 
11 Ibidem. “Sin embargo, podemos definir ciertos elementos, determinadas características, que se presentan 
de manera cambiante respecto al pasado más cercano o distante. Y esto puede ser observado, a nivel más 
amplio, em el período de paso entre la Antigüedad helenística y la Edad Media, especialmente en términos 
político-institucionales. Es decir, verificamos la existencia de transformaciones, mutaciones o 
readecuaciones em varios niveles, incluso con respecto a la división de la autoridade del soberano en 
términos prácticos aunque se mantenga, en términos teóricos y discursivos, la defensa de la unidad política 
basada en el sacratissime princeps. Partiendo de tales presupuestos, podemos establecer como hitos 
temporales para la Antigüedad Tardía los siglos II y VIII en un espacio geográfico que abarcaba la 
totalidade del orbis romanorum, más allá de los limites del mundo mediterrâneo.  
12 CARVALHO, Margarida Maria de. Um caso político-cultural na antiguidade tardia: o Imperador Juliano 
e seu conceito de educação. Acta Scientiarum. Education. Maringá, v.32, n.1, 2010, p. 27-39. 
13 SILVA, Gilvan Ventura da. Sementes da intolerância na Antiguidade Tardia: João Crisóstomo e o 
confronto com os judeus de Antioquia. Dimensões, v.25, 2010, p. 63-81. 
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Cristhyane Morais da Silva14 ao abordarem o bispo João Crisóstomo, Helena Amália Papa 

com seu olhar sobre Gregório de Nissa15, Marcus Silva da Cruz ao tratar, entre outros 

temas referentes à tardo-antiguidade, do cristianismo no Império Romano16. Muitos 

outros intelectuais poderiam ser citados, mas não é o nosso propósito apresentar uma lista 

exaustiva.  

Os estudiosos mencionados apresentam ideias caras a nós, as quais apontam para a 

existência de interação cultural, continuidade, tradição, entre outras, no mundo tardo-

antigo. O estudo que fizemos, o qual traz à tona parte da fala de um autor erudito que 

viveu entre o final do século IV e início do V, Jerônimo de Estridão, está vinculado à 

linha investigativa da Antiguidade Tardia. Tal terminologia refere-se, para nós, a um 

recorte temporal, a um conceito e a uma vertente explicativa dentro do campo 

historiográfico. Isso não significa que encerramos as discussões de acordo com o que tal 

abordagem propõe - até porque existem diferentes formas interpretativas reunidas sob 

essa nomenclatura, mas que, de modo geral, foi a nossa direção mestra. Ao mesmo tempo, 

o próprio estudo do pensamento jeronimiano pode contribuir para a análise do conceito, 

considerando as suas diversas facetas e a formação helenística e cristã do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 SILVA, Cristhyane Morais da. Cristianismo, poder e espaço na Antiguidade Tardia: o episkopeion como 
expressão do poder do bispo. História, v.35, 2016. 
15 PAPA, Helena Amália. Relações de poder entre bispo e imperador: uma proposta interpretativa acerca 
da oficialização do cristianismo a partir de Gregório de Nissa e Teodósio I (século IV). História, v.35, 
2016. 
16 CRUZ, Marcus Silva da. Religiosidade Tardo-Antiga e Cristianização do Império Romano. Territórios 
e Fronteiras (Online), v. 3, n.2, 2011, p. 295-315. 



222 
 

Apêndice 2: Quadro cronológico da vida de Jerônimo 

 
347 d.C.  Estridão (Dalmácia -  

Fronteira com a Panônia)  
Nascimento. Família abastada e cristã.  

359 d.C.  Roma (Itália)  É enviado por sua família para estudar em 
Roma. Aprende Gramática e Filosofia com o 
gramático Élio Donato. Estuda com ele os
clássicos latinos, especialmente Virgílio. 
Conhece seu amigo e condiscípulo Rufino. Aos 
17 anos, começa a estudar Retórica. (Nos 
escritos de Jerônimo, há várias menções ao 
filósofo neoplatônico e prof. de Retórica Caio
Mário Victorino, também tradutor de 
Aristóteles, Platão e Porfírio. Este atuou em 
Roma durante o governo de Constâncio II). 
Jerônimo assiste às sessões dos tribunais e do 
Fórum para observar as atuações dos homens 
públicos eminentes. Converte-se aos 19/20
anos. É batizado pelo bispo de Roma, Libério.  

366 d.C  Tréves (Gália)  Passa por Tréveris, residência de Valentiniano.
Essa cidade possuía características monásticas 
desde a primeira metade do IV, quando 
Atanásio, bispo de Alexandria, ficou ali 
exilado. Copia obras de Hilário (366-369). Faz
um Comentário a Obadias (369).  

370 d.C.  Aquileia (Ilíria)  Convive com um grupo de amigos ascetas: 
Rufino, Bonoso, Eusébio, o arcediago Jovino, o 
futuro bispo da cidade, Cromácio. Na sua 
Crônica, se referirá a eles como o “coro dos 
bem-aventurados”.  

373/374 d.C.  Antioquia (Síria)  Quer fazer uma peregrinação rumo a Jerusalém, 
mas fica doente e passa um tempo ali. Escuta os
discursos exegéticos de Apolinário, bispo de 
Laodiceia, e aprende o grego. Tem o famoso
sonho (narrado por ele na carta a Eustóquio –
22,30) no qual é acusado de ser ciceroniano e 
não cristão. Intensifica seus estudos bíblicos. 
Escreve uma carta ao amigo Rufino.  

374-379 
d.C.  

Deserto de Cálcis (Síria)  Aprende hebraico com um monge de origem 
judaica. Copia Hebreus e outras cartas (374-
379). Escreve Vida de Paulo, o primeiro eremita
cristão (ou 377/8?). Diálogo entre luciferianos
e ortodoxos (378/79). É ordenado presbítero
pelo bispo Paulino (379?).  

374-419  Vários locais  Período em que escreve as Epístolas.  
379/380 d.C.  Constantinopla (Trácia)  Ouve sermões de Gregório Nazianzeno.

Entusiasma-se por Orígenes, traduzindo escritos
seus ao latim (homilias: 14 sobre Jeremias, 14
sobre Ezequiel, 9 sobre Isaías). Faz amizade
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com Gregório de Nissa. Crônica- tradução e
continuação. Traduções e Crônica: 380/381  

382 d.C.  Itália/Roma  Vai a Roma por necessidade da Igreja, conforme
afirma. Torna-se secretário e amigo do bispo de 
Roma, Dâmaso. É por ele encarregado de 
revisar os textos latinos do Novo Testamento (há
certeza quanto aos quatro evangelhos) a partir 
da Vetus Latina (384). Faz severas críticas aos
abusos do clero romano (Ep. 22),
sendo   combatido após a morte do seu protetor,
Dâmaso (384). Também se torna alvo de
suspeitas por conta da sua amizade com as 
mulheres às quais ensina as Escrituras. Escreve
Contra Elvídio (383).  
Tradução de duas homilias de Orígenes sobre 
Cântico dos cânticos (383/84). Tradução de 
Sobre o Espírito Santo, de Dídimo (384-386).   

385/386 d.C.  Antioquia (Síria)  Rápida passagem, rumo a Jerusalém. Tradução 
de Orígenes – Livro de Cânticos (385-387)  

386 d.C  Palestina  Visita a lugares santos. Tradução do Antigo
Testamento (386-390).   

386 d.C.  Alexandria (Egito)  Fica trinta dias com Dídimo, o cego (Teólogo da
Igreja copta de Alexandria; dirigiu a Escola 
catequética por meio século).  

386 d.C.  Nítria (Egito)  Faz uma visita aos monges desse deserto.  
386 d.C.  Belém (Judeia)  Começa a obra monástica. Com o auxílio de 

Paula, constrói três monastérios de mulheres e 
um de homem. Dedica-se à oração. 
Atende peregrinos, ensina autores clássicos e 
catequiza jovens numa escola ligada ao 
monastério. Organiza uma biblioteca. Medita, 
estuda e escreve cartas, faz traduções e 
comentários bíblicos. Revisão do NT (387). 
Comentário a Eclesiastes (387-388). Livro
Sobre nomes hebraicos (388). Comentário a
Filemon, Gálatas, Efésios e Tito (387-389).
Segunda revisão dos Salmos com base
na Hexapla de Orígenes (389?). Tradução 
do Onomasticon de Eusébio (389-391).
Questões hebraicas em Gênesis (389-391).
Tradução de 39 Homilias de Orígenes sobre 
Lucas (389-392). Vida de Hilarião e Vida
de Malco (390-391). Comentário a Naum,
Miqueias, Sofonias, Ageu, Habacuque. Sobre os
Homens Ilustres (392). Contra Joviniano (393-
394). Comentário a Jonas e Abadias. Obra
polêmica Contra João de Jerusalém (396).
Comentário a Mateus (398). Tradução de Sobre
os princípios, de Orígenes - perdida (398-399).
Tradução de todo o restante do Antigo
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Testamento a partir do hebraico. Não traduziu, 
porém, Baruque, I e II Macabeus, Eclesiástico
e Sabedoria, apesar de constarem atualmente na 
Vulgata - a versão é da Vetus Latina (390-407). 
Participa de controvérsias doutrinárias:
origenismo, no qual se desentende com Rufino 
(esteve em Jerusalém até 397), as polêmicas 
contra Joviano (393) e Vigilâncio (404), a
querela pelagiana (com a chegada de Pelágio 
em 415). Breviário em Salmos (400-410).
Apologia contra Rufino (401-402). Tradução do
copta da Regra de São Pacômio, junto a oito
cartas de Pacômio e uma de Teodoro (404).
Tradução ao aramaico de Tobias e Judite.
Comentário a Zacarias, Malaquias, Oseias,
Joel e Amós. Tradução do grego das partes
deuterocanônicas de Daniel e Ester (405-407).
Obra polêmica Contra Vigilâncio (406).
Comentário a Daniel (407). Comentário a Isaías
(408-410). Comentário a Ezequiel (410-414).
Comentário a Jeremias - incompleto (414).  
Diálogo contra os pelagianos (415). Diversas
famílias romanas vão para o Oriente, como 
resultado da invasão de Alarico (410). Hunos, 
montanheses isáuricos e sarracenos saquearam 
a vizinhança, levando Jerônimo a fugir. Falece
em 30 de setembro de 420. 
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Anexos 

Anexo 1: Mapa da trajetória de Jerônimo 

 
Trajetória aproximada de Jerônimo, feita pela autora.   

Mapa original disponível em https://harvard-
cga.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b38db47e08ca40f3a409c455ebb688db  

Acesso em 05/07/2021  
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Anexo 2: Mapa das dioceses do oriente 

  

  
Dioceses do oriente - 400 d.C. Fonte: https://www.wikiwand.com/pt/Palestina Salutar Acesso em 

02/10/2020 
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Anexo 3: Mapa das dioceses do ocidente 

 

 

Dioceses do ocidente - 400d.C. Fonte: https://www.wikiwand.com/es/Di%C3%B3cesis_de_las_Galias 
Acesso em 08/10/2021 

 

 


