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Alguns Fatos Interessantes  
sobre Santo Agostinho 

 
Joseph R. Nally 

 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 
 
Pergunta 
Certa vez li uma série de fatos com respeito a Santo Agostinho. Eram 

fatos incomuns sobre a sua vida. Você sabe onde posso encontrar uma lista 
deles? 

 
Resposta 
Creio que provavelmente você esteja se referindo às questões “Did You 

Know” [Você Sabia?] sobre Santo Agostinho, como observadas em Christian 
History: Augustine (Carol Stream IL: Christianity Today, 1987; Publicado em 
forma eletrônica por Logos Research Systems, 1996): 

 

ü Que no sentido moderno do termo, as Confissões de 
Agostinho foram a primeira autobiografia escrita na 
história? 

ü Que um dos deveres de Agostinho como bispo de 
Hipona era arbitrar processos judiciais? 

ü Que o Bispo Agostinho se manteve quase inteiramente de 
verduras? 

ü Que ele encorajava as conversas na hora das refeições – 
mas com uma regra estritamente observada, que o caráter 
de uma pessoa ausente nunca deveria ser discutido 
negativamente? Ele tinha uma advertência quanto a isso 
escrita numa placa presa à sua mesa. 

ü Que, de acordo com o seu biógrafo, Possídio, Agostinho 
escreveu mais de 1.000 obras, incluindo 242 livros? 

ü Que Agostinho definiu a rima como parte de sua 
campanha escrita contra a heresia donatista? 

                                                 
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em agosto/2008. 
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ü Por volta de 394 a.C., Agostinho compôs uma canção 
intitulada “Um ABC contra os donatistas” e encorajou 
que fosse freqüentemente cantada pelas igrejas ortodoxas 
em sua diocese. Ela tornou-se muito popular. 

ü Que logo no início de sua carreira, Agostinho era quem 
escrevia os discursos para o imperador de Roma? 

ü Que um pagão rico escolheu o jovem Agostinho para ser 
o seu protegido, na esperança que o jovem e brilhante 
filósofo ajudasse a fazer que o império Romano, que 
rapidamente se cristianizava, voltasse ao paganismo?  

ü Que enquanto Agostinho ainda estava vivo, pessoas na 
França começaram a canonizar seus escritos e colocá-los 
em pé de igualdade com a Escritura? E esse esforço 
continuou por quase 100 anos! 

ü Que quando Agostinho tornou-se bispo de Hipona, ele 
foi “inalteravelmente fixado ali para o resto de sua vida?” 
A igreja Africana tinha uma regra que proibia estritamente 
a transferência de seus bispos. 

ü Que Agostinho formou uma ordem religiosa para as 
mulheres, mas que todas as fêmeas, mesmo suas irmãs, 
eram excluídas de sua casa e poderiam vê-lo somente na 
presença de outros? 

ü Que o Agostinho pré-cristão viveu com a mesma mulher, 
sem se casar, por mais de 13 anos, e alegou em seus 
escritos ter amado-a profundamente – e, todavia, nunca 
em seus escritos revela o seu nome? 

ü Que quando as grandes universidades da Europa foram 
formadas no século 12, o currículo que elas usavam era 
essencialmente o mesmo que Agostinho delineou oito 
séculos atrás em seu livro A Doutrina Cristã? 

 
 

Fonte: http://thirdmill.org/ 
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