
A Natureza e a Graça em 

Santo Agostinho



Controvérsia entre Pelágio e Santo 

Agostinho 

O interesse desse estudo é salientar a

principal divergência entre Santo Agostinho e

Pelágio (Pelagianismo), isto é, a questão da

“Graça”. Para isso, nós percorremos fazendo

uma síntese do caminho desenvolvido por

Pelágio e Santo Agostinho, ou seja, as suas

proposições e suas teses.



Pecado Original

Para Pelágio (Pelagianismo) o pecado original não

tem tanta importância para o resto da humanidade,

diríamos, não tem nenhum poder hereditário. O

pecado de Adão foi só seu; a humanidade não tem

que pagar por isto. É impossível, para Pelágio, a

alma trazer consigo algo que não é culpa sua, pagar

por algo que não cometeu. Deus não faria isso com

os homens, criar uma alma imediatamente

manchada. O que nós herdamos de Adão foi

somente o seu mau exemplo, a sua desobediência.



Pelágio continua: 

Adão foi criado como 

qualquer outro homem, 

com vontade 

(concupiscência), mortal, 

sujeito às dores, males. 

Adão foi criado livre. 

Portanto, a morte não é

castigo do pecado, pois 

Adão e todos os seus 

descendentes 

morreriam, mesmo que 

ele não tivesse pecado. 

Morrer faz parte da 

condição humana. 



Pelágio (350-425) era um monge bretão,

dotado de muita força de vontade e profundo

senso do dever, eloqüente e autodidata em

teologia. Chegado a Roma, começou a atacar a

tepidez e hipocrisia de muitos cristãos, e logo

um círculo de amigos se formou ao seu redor.



Princípios fundamentais do sistema de Pelágio:

- Absoluta liberdade e auto-suficiência do

homem: a vontade humana é perfeitamente

livre, dependente apenas de si para evitar o

pecado;

- Justiça infinita de Deus: Deus é justo e não

pode impor-nos algo que supere nossas forças, e

não pode dar a alguém um auxílio maior que a

outrem...



Semipelagianismo é uma teoria teológica

cristã que trata principalmente sobre a

salvação. Ensina basicamente que o ser

humano é salvo exclusivamente por Deus

mediante a graça, mas que a salvação

partiria somente da iniciativa da boa

vontade no coração do homem para com

Deus. ...



O pecado original 

Santo Agostinho define pecado

como: “O que é dito ou feito ou

desejado contra lei eterna.” O

pecado original, isto é, o

pecado de Adão é hereditário.

Adão foi criado à imagem e

semelhança de Deus. Mas, pelo

fato de Adão ter pecado, Deus

lhe tirou os dons no paraíso

(Adão passa a ser um mortal) e

os seus perfeitos dons naturais

foram ferido, por isso: “Eis

porque, como por meio de um

só homem o pecado entrou no

mundo e, pelo pecado, a morte,

e assim a morte passou a todos

os homens, porque todos

pecaram...” (Rom. 5,12).



Batismo

Segundo Pelágio, o

batismo não tem necessidade,

pois o homem não nasce com o

pecado original. O batismo para

criança, diríamos, hoje, para

crianças que ainda não fazem o

uso da razão, é desnecessário.

Ela vai para o céu do mesmo

jeito que as crianças batizadas.

É absurdo batizar

crianças para “remissão dos

pecados”. Para os adultos, o

batismo tem validade, mas só

para pagar os pecados

cometidos anteriormente. As

culpas que o batismo redime

são somente as praticadas por

cada indivíduo.



Agostinho 

defende: 

O batismo das crianças é:

Se todo homem, depois do

pecado de Adão, traz dentro

de si o pecado original,

portanto, toda humanidade

precisa ser purificada, ser

lavada.

A humanidade pecou com

Adão e em Adão, portanto,

nenhum homem, por seus

próprios méritos, pode ser

subtraído à devida punição.

O homem precisa também,

principalmente, da graça

divina, da benevolência de

Deus.



Mas, como fica, então, as relações entre liberdade,

vontade e graça em Santo Agostinho? Duas condições

são exigidas para fazer o bem: um dom de Deus, que é

a graça, e o livre arbítrio. Sem o livre arbítrio, não

haveria problemas; sem a graça, o livre arbítrio (depois

do pecado original) não iria querer o bem ou, se o

quisesse, não poderia realizá-lo. A graça, portanto, não

tem o efeito de suprimir a vontade, mas sim de torná-la

boa, pois que se havia transformando em má. Esse

poder de usar bem o livre arbítrio é precisamente a

liberdade. A possibilidade de fazer o mal é inseparável

do livre arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é a marca

da liberdade – e encontrar-se confirmado na graça a

ponto de não poder mais fazer o mal é o grau supremo

da liberdade. Assim, o homem que está mais

completamente dominado pela graça de Cristo é

também o mais livre.



Por conseguinte, a nossa salvação, nossa

redenção tem por intermédio Jesus Cristo. Com e

em Adão todos os homens pecaram. Com e em

Jesus Cristo todos os homens foram redimidos.

Portanto, nós precisamos de Jesus Cristo, nós

precisamos ser batizados em nome do Pai e do

Filho e do Espírito Santo, só observar os

mandamentos (lei), praticar virtudes... não

podemos ser salvos, precisamos de Jesus Cristo.

A redenção de Cristo é objetiva. Nenhum homem,

criança pode ser salvo, pura e simplesmente, por

seus méritos, todo homem, toda criança não

podem se salvar sem a “Graça Divina”.



Como podemos perceber, a

controvérsia entre Pelágio e Santo

Agostinho passa, principalmente,

pelas questões de liberdade e da

graça. Santo Agostinho acentua a

nossa dependência para com a graça.

Pelágio acentua a nossa liberdade.

Poderíamos, dizer: Santo Agostinho

destaca o aspecto teocêntrico;

Pelágio o aspecto antropocêntrico.



Santo Agostinho 

Doutor da Graça 

Em perfeita conformidade

com a ortodoxia, condena a doutrina de

Pelágio, pois não é possível: proclamar

o primado da moral, da lei, da

capacidade do homem de fazer o bem

(simplesmente por seus méritos),

reduzindo, assim, Jesus Cristo a mero

modelo ético.

O Concílio de Éfeso (431) declarou
oficialmente a “corrente” pelagiana
como herética, portanto, a partir de
então, Pelágio e pelagianos não
fariam mais parte da Igreja.
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Papa Leão XIII

A graça de Deus

9. A esta regra de nossos atos, a estes freios
ao pecado, a bondade de Deus quis
ajuntar certos auxílios, singularmente
próprios para defender e guiar a vontade
do homem. Sobressai, no primeiro lugar
destes auxílios, o poder da graça divina, a
qual esclarecendo a inteligência e
inclinando incessantemente para o bem
moral a vontade salutarmente reforçada e
fortificada, torna ao mesmo tempo mais
fácil e mais seguro o exercício da nossa

liberdade natural.



... Imagina que, por meio desta

intervenção de Deus, os movimentos da

vontade perdem a sua liberdade; porque a

influência da graça divina alcança o

íntimo do homem e se harmoniza com a

sua propensão natural, pois que tem sua

fonte n’Aquele que é o autor da nossa

alma e da nossa vontade e move todos os

seres duma maneira conforme à natureza

deles.(Carta Encíclica do Sumo Pontífice, LIBERTAS

PRAESTANTISSIMUM. Sobre a liberdade humana, Papa

Leão XIII.)



A reportagem é de Andrea Tornielli,

publicada no sítio do Vaticano, 12-

06- 2013. A tradução é de Moisés

Sbardelotto:

As duas "preocupações" que o papa teria expressado no
diálogo com os religiosos latino-americanos referem-se
ao risco do "pelagianismo" e da gnose "panteísta". A
primeira refere-se às doutrinas do monge irlandês
Pelágio, combatidas por Santo Agostinho e condenadas
pelo Concílio de Éfeso em 431. Segundo a heresia
pelagiana, o pecado original não teria realmente
contaminado a natureza humana e, portanto, o ser
humano seria capaz de escolher o bem e de não pecar por
si mesmo, sem a ajuda da graça. O retorno do
pelagianismo havia sido denunciado por algumas vozes
nas últimas décadas, com relação ao fato de que o
hiperativismo na Igreja, a confiança nos planos e nos
projetos humanos, a crença de que a Igreja é feita pela
ação humana acaba esvaziando a ação da graça e
reduzindo tudo às capacidades do ser humano.



Papa Francisco fala: 

"Eu conheço alguns – teria dito o 

papa –, eu tive que recebê-los em 

Buenos Aires. E sentimos que é 

como voltar 60 anos atrás! Antes 

do Concílio...".

Francisco, então, teria relatado 

este episódio: "Quando me 

elegeram, eu recebi uma carta de 

um desses grupos, e me diziam:

'Santidade, oferecemos-lhe este 

tesouro espiritual: 3.525 rosários'. 

Por que não dizem 'rezamos pelo 

senhor, pedimos'... mas isso de 

fazer contas...". O papa referiu 

esse episódio advertindo que não 

pretendia, de modo algum, 
ridicularizá-lo.



Pelagianismo 

piedoso

O outro rosto do mesmo 
vício é o pelagianismo 
dos piedosos. Eles não 
querem ter nenhum 
perdão e, em geral, 
nenhum verdadeiro 
dom de Deus. Eles 
querem estar em ordem: 
não perdão, mas sim 
justa recompensa. Eles 
querem não esperança, 
mas sim segurança.

 Com um duro rigorismo de
exercícios religiosos, com
orações e ações, eles querem
obter um direito à bem-
aventurança. Falta-lhe a
humildade essencial para todo
amor, a humildade de receber
dons para além do nosso agir e
merecer. A negação da esperança
em favor da segurança diante da
qual agora nos encontramos se
fundamenta na incapacidade de
viver a tensão com relação ao
que deve vir e de se entregar à
bondade de Deus.

 Papa Francisco



O gnosticismo é um movimento filosófico-religioso,

particularmente difundido entre os séculos II e IV, hoje

presente em algumas tendências religiosas como a

"Nova Era". Tanto o pelagianismo quanto a gnose são

"correntes de elite", teria dito o papa, mas a segunda

"é de uma elite mais formada... Eu soube de uma

superiora geral que incentivava as irmãs da sua

congregação a não rezar pela manhã, mas sim a

tomarem um banho espiritual no cosmos, coisas

assim... Isso me preocupa porque pulam a encarnação!

E o Filho de Deus se fez nossa carne, o Verbo se fez

carne, e na América Latina temos carne aos montes!

(Papa Francisco) 



Considerações finais

Agostinho, em 415, entendeu que as
pressuposições subjacentes às noções
de Pelágio e Celéstio constituíam um
“sistema” que negava a própria base de
salvação proclamada pelo Evangelho.

A doutrina agostiniana sobre a graça
serviu de base para o desenvolvimento
da piedade cristã, a partir do final da
Idade Antiga.

Ela influenciou a escolástica medieval e
tornou-se um patrimônio disputado por
Católicos, luteranos e reformados, entre
os séculos XVI e XVII.



As idéias de Pelágio foram fortemente refutadas por

Agostinho numa série de tratados que se tornaram

conhecidos como escritos antipelagianos. O

Pelagianismo foi condenado oficialmente pela Igreja

antiga nos concílios de Cartago (418 d.C.), de Éfeso

(431 d.C.) e finalmente no Concílio de Orange II (529

d.C.). A partir de então a Igreja Ocidental tornou-se

oficialmente agostiniana em seu entendimento da

doutrina da graça, todavia, essa oficialidade estava

um tanto que longe da realidade dos clérigos e

igrejas locais.

As decisões dos concílios não puseram fim na

controvérsia. O Pelagianismo conseguiu sobreviver

mesmo após a sua condenação oficial.



Catecismo da 

Igreja Católica: 

1250. Nascidas com uma natureza
humana decaída e manchada pelo
pecado original, as crianças também têm
necessidade do novo nascimento no
Batismo para serem libertas do poder
das trevas e transferidas para o domínio
da liberdade dos filhos de Deus, a que
todos os homens são chamados. A pura
gratuidade da graça da salvação é
particularmente manifesta no Batismo
das crianças. Por isso, a Igreja e os pais
privariam a criança da graça inestimável
de se tornar filho de Deus, se não lhe
conferissem o Batismo pouco depois do
seu nascimento.

 1252. A prática de batizar as
crianças é tradição imemorial
da Igreja. Explicitamente
atestada desde o século II, e
,no entanto, bem possível
que, desde o princípio da
pregação apostólica, quando
«casas» inteiras receberam o
Batismo se tenham batizado
também as crianças.

 1265 O Batismo não somente
purifica de todos os pecados,
como faz também do neófito
«uma nova criatura», um filho
adotivo de Deus, tornado
«participante da natureza
divina», membro de Cristo e co-
herdeiro com Ele, templo do
Espírito Santo.



1949. Chamado à bem-aventurança, mas ferido

pelo pecado, o homem tem necessidade da

salvação de Deus. O auxílio divino é lhe dado em

Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o

ampara:

«Trabalhai com temor e tremor na vossa salvação:

porque é Deus que opera em vós o querer e o agir,

segundo os seus desígnios» (Fl 2, 12-13).



Graça de Deus

No âmbito da teologia, graça consiste no dom sobrenatural,

concedido por Deus como meio de salvação.

No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem

num encontro transformante em que a criatura humana é

restaurada. Através da graça, Deus confere ao homem a

participação na vida divina fazendo-o Seu filho adotivo.

Perdida a amizade de Deus pelo pecado, a sua recuperação é

feita ou pelo arrependimento genuíno dos pecados e aceitação

do sacrifício de Jesus. Ninguém é salvo sem receber a graça de

Deus. A salvação é pela graça, o que significa que é gratuita, e

é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios

esforços.
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