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O TEU AMIGO AGOSTINHO 

Sim, eu sou Agostinho de Hipona. Chamam-me 
assim, porque fui bispo da cidade de Hipona, no nor
te de África, que fazia então parte do Império Roma
no. 

Representam-me nas imagens, quadros e estam
pas, com um livro ou um coração na mão, porque os 
dois grandes sonhos da minha vida foram encontrar 
a verdade e o amor. 

Como teu amigo, vou contar-te agora a minha vida. 
Esta é a minha história. 

Nasci na África Romana, numa pequena cidade 
que então se chamava TAGAST E e hoje tem o nome 
de Souk-Ahras (Argélia). Foi no dia 13 de Novembro 
do ano de 354.

A minha família não era rica, embora tivesse uma 
casa, umas territas e uma vinha. 

O meu pai chamava-se Patrício e trabalhava na 
prefeitura local. Não era cristão, mas foi sempre bom 
homem e muito carinhoso comigo. Preocupava-se 
bastante que não me faltasse nada e que eu pudes
se estudar. 

A minha mãe, pelo contrário, era uma·boa cristã. 
A Igreja reconheceu-a como santa: é Santa Mónica. 

Desde criança, ela semeou no meu coração e na 
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Representam-se com um livro porque um dos grandes sonhos 
da minha vida foi encontrar a verdade e o amor ... 

4 -

dos meus dois irmãos - que se chamavam Navígio 
e Perpétua - o nome de Jesus. 

Gostava muito de nós e ensinou-nos a rezar. Eu 
também gostava muito dela, mas, às vezes, não me 
portava bem e dei-lhe alguns desgostos, infelizmen
te. 

Mas tudo isso contarei em seguida. 

FUI ASSIM EM CRIANÇA 

Quando era pequeno, era como qualquer outra 
criança. Gostava de brincar, de me divertir e ter mui
tos amigos. Ficava triste quando me castigavam ou 
ralhavam, e também quando ficava doente. 

Chegou a altura de ir para a escola de Tagaste, 
para aprender a ler e escrever. Mas custava-me bas
tante estudar, sobretudo a língua grega, de que não 
gostava e me parecia muito difícil. Eu era inteligente, 
mas um pouco distraído, e os professores, às vezes, 
tiveram que se aborrecer comigo. 

Com os meu amigos dava-me bem. Mas, quando 
jogávamos juntos, eu queria ganhar sempre e, por 
isso, às vezes, fazia batota. Divertíamo-nos muito, e 
passávamos o tempo entre jogos e algumas trope
lias. 
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Quando jogava com os meus amigos queria ganhar sempre . .. 
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Um dia, roubámos umas peras a um vizinho. De
pois atirámo-las fora, porque só queríamos diver
tir-nos e não as roubámos para as comer. Mas outras 
vezes, até comia alguns bolos sem a minha mãe sa
ber, ou levava-os para repartir com os amigos. 

Mas isso eram só brincadeiras. Não o fazia por 
maldade. Eu procurava não me portar mal e, com o 
tempo, fui crescendo e também estudando um pou
co mais. 

Também acreditava em Deus e rezava algumas 
orações, embora não estivesse ainda baptizado. 

Quando eu nasci, não era costume baptizar as 
crianças em pequenas. Rezávamos e íamos à 
catequese, mas o baptismo só se recebia quando se 
fosse mais crescido, como se faz hoje com a profis
são de fé ou o crisma. 

A MINHA JUVENTUDE 

Terminada a escola em Tagaste, continuei os es
tudos em Madaura, uma cidade maior que ficava per
to. 

Nessa altura, já gostava mais de estudar: sonha
va vir a ser um bom professor, um bom advogado ou 
um famoso orador, capaz de escrever belos livros ou 
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Sem nada fazer, nem estudar, até inventava maldades para 
contar aos meus amigos. 

fazer apreciados discursos. 
Para isso, porém, teria de ir para Cartago, a capi

tal, e aí seguir estudos superiores. Mas não foi possí
vel, porque era preciso muito dinheiro e os meus pais 
não eram ricos. Por isso, voltei para a minha terra, 
Tagaste. 

Tinha eu dezasseis anos, e de novo estava em 
Tagaste, sem nada que fazer e sem poder estudar. 
Talvez por isso, cada dia me portava pior. Pregava 
partidas aos meus amigos e, - como já não me po
dia gabar das notas que tirava - inventava até mal
dades que não tinha praticado para lhas contar e 
deixá-los de boca aberta. 

Finalmente, um amigo dos meus pais empres
tou-lhes dinheiro para eu ir estudar para Cartago. 

Longe de casa e da família, comecei a andar por 
maus caminhos. Trazia a cabeça cheia de muitas idei
as disparatadas, já não queria saber nada da Igreja, 
e era tão egoísta que julgava que podia fazer tudo o 
que me apetecesse. 

Apaixonei-me por uma rapariga e tive um filho 
dela: gostava muito deles, e até dei ao meu filho o 
nome de 11Adeodato11 ou seja, liDado por Deus11• 

A minha mãe sofria e chorava, sabendo da minha 
má vida. Mas, um dia, um Bispo consolou-a dizen
do-lhe: 
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Sempre procurei a verdade pensando, lendo, estudando, 
conversando ... 

-11 Não se perderá de todo um filho por quem tu 
choras e rezas tanto11• 

SEMPRE BUSQUEI A VERDADE 

Tinha eu dezanove anos quando li um livro do fa
moso escritor latino Cícero. Chama-se 11 Hortênsio11 e 
fez-me compreender que há coisas mais importan
tes do que sentir-se bem, e que temos de aproveitar 
a vida na busca da verdade. 

Isso era o que eu queria fazer, mas não sabia 
como. Tinha deixado de ler a Bíblia, porque não a 
compreendia bem e aborrecia-me. Então caí nas 
mãos duns charlatães, que falavam muito da verda
de mas só diziam mentiras. Eram os llmaniqueus11• 

Nessa seita ou religião estive enganado quase dez 
anos, os melhores da minha juventude. 

À força de pensar, estudar e dialogar com os meus 
amigos, dei-me conta de que a religião dos maniqueus 
não era a verdadeira e decidi separar-me deles. Es
tava confundido e desanimado e cheguei a pensar 
que nunca conseguiria encontrar a verdade. 

Mas continuava a procurá-la. Sem dizer nada a 
minha mãe, embarquei num navio e dirigi-me para 
Roma, capital do Império. 
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Tornei-me amigo de um sacerdote chamado Simpliciano que 
me ajudou muito. 

1 2-

Aí trabalhei como professor, e depois noutra cida
de mais a norte: Milão. A minha pobre mãe teve de ir 
à minha procura até à Itália ... 

Em Milão, as coisas começaram a correr-me me
lhor. Pelo menos, já tinha alguma fama e já tinha mais 
dinheiro. No entanto, continuava preocupado e triste, 
porque ainda não tinha encontrado a verdade! Além 
disso, tive que me separar da minha mulher, que vol
tou para a África. 

Uma vez, vi um bêbado na rua, e quase tive inve
ja dele, porque pensei que, no fundo, ele era mais 
feliz do que eu ... 

Tinha tantos problemas e sofrimentos ... Onde es
tava &final a verdade? Porque é que se Deus é assim 
tão bom, há tanta dor neste mundo? 

COMO ME APROXIMEI DE CRISTO E DA IGREJA 

Sem o saber ainda, eu estava nas mãos de Deus. 
Ele compreendia-me e ia-me chamando, pouco a 
pouco. 

Voltei a ler a Bíblia e, desta vez, já gostei mais. 
Até me acostumei a ir à Igreja para escutar os ser
mões do Bispo de Milão, Santo Ambrósio, achando 
que podia ajudar-me a resolver os meus problemas. 
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Ouvi a voz de um Menino que dizia: TOMA E LÊ! TOMA E LÊ! 
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Fiz-me amigo dum sacerdote chamado Sim
pliciano. Falávamos muito e ele orientava-me com 
carint J. Eu contava-lhe as minhas dúvidas e ele ani
mava-me a seguir Jesus Cristo pelo bom caminho. 

Assim comecei a aproximar-me outra vez de Je
sus Cristo e da Igreja, com grande alegria da minha 
mãe, que continuava a rezar por mim. 

A verdade é que eu queria ser um bom cristão, 
mas achava que era muito difícil. Sentia dentro de 
mim uma grande luta, e não acabava de me de'cidir. 
Estava convencido de que podia já encontrar a ver
dade, que tanto tinha procurado: estava em Jesus 
Cristo! Mas poderia eu ser um bom cristão? 

No meio destas minhas dúvidas, veio visitar-me 
um amigo, chamado Ponticiano, que me contou que, 
no Egipto, um homem, de nome Antão, tinha renun
ciado a tudo - família, dinheiro, honras - para ir 
para o deserto e aí se dedicar à oração e ao serviço 
do Senhor. 

E eu ? Que seria de mim? Teria forças para fazer 
o mesmo? Jesus Cristo dizia-me: -Eu sou o cami
nho, a verdade e a vida11• C) Que responderia eu? 
Envergonhava-me de não ser tão corajoso como 
Antão, ou como muitos outros homens e mulheres 

(1)- Jo. 14,6. 
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Em Óstia Tibéria, certo dia, eu e a minha mãe, falando e rezan
do juntos, sentimo-nos muito perto de Deus. (pág. 19) 
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que tinham decidido ser cristãos a sério e seguir Je
sus. 

A MINHA CONVERSÃO E BAPTISMO 

Eu estava muito comovido, depois de escutar 
Ponticiano. Tanto assim que desejei ficar sozinho e 
retirar-me para o pequeno jardim da minha casa, para 
aí ler a Bíblia e pensar. 

Pus-me a chorar, e continuava a interrogar-me: 
- 11 Porque não serei capaz de também entregar de 
todo a minha vida e o meu coração a Deus . . . 11? 

De repente ouvi a voz dum menino, como se esti
vesse a cantar em casa dos vizinhos. Dizia ele: 
11TOMA E LÊ, TOMA E LÊ11• Abri a Bíblia e li um con
selho de S. Paulo aos cristãos: 

- ��convido-vos a seguir"o bom caminho: não em 
bacanais e na embriaguez, não em desonestidades 
e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Revesti
-vos antes do Senhor Jesus Cristo e não vos 
preocupeis com a carne para lhe satisfazerdes os 
apetites�� . C) Estava certo, agora via-o muito clara
mente: era isso o que Deus me pedia. 

(1)- Rom. 13,13-14. 
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Senti-me convertido, mudado. Só queria ser um 
bom cristão, não me importava daquilo que antes tanto 
tinha desejado: o dinheiro, o êxito, casar-me. A mi
nha decisão era firme: toda a minha vida seria para 
Deus ... 

Retirei-me com os meus amigos para uma quin
ta, Casiciaco, e dediquei-me a preparar-me bem
lendo, rezando, assistindo à catequese - para rece
ber o baptismo. 

Esse dia, o mais feliz da minha vida, foi a 25 de 
Abril do ano de 387, noite de Páscoa da Ressurrei
ção. Tinha eu 32 anos e comigo foram baptizados o 
meu filho Adeodato e Alípio, o meu melhor amigo. 

Agora estava baptizado, já era cristão para sem
pre, depois de há tanto tempo lutar em busca da ver
dade. Podeis imaginar a minha felicidade e a da mi
nha mãe, Santa Mónica? 

AO SERVIÇO DE DEUS 

Já não me interessava ser professor, ��vendedor 
de palavras��. , 

Decidi por isso com os meus amigos voltar à Afri
ca e dedicar-me ao serviço de Deus, consagrar-me a 
Ele. Queria viver o cristianismo com toda a minha 
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alma, ser - como se diz hoje - monge ou religioso. 
De passagem por Óstia Tibéria (o porto de Roma), 

um dia a minha mãe e eu - falando e rezando juntos 
- sentimo-nos muito perto de Deus, ficámos 
extasiados. Poucos dias depois, ela morria ... Tinha 
56 anos, mas morria - como me confessou - feliz por 
me ver convertido num bom cristão. 

Chorei muito, recordando como ela tinha sido boa 
e quanto eu a tinha feito sofrer. O seu corpo ficou 
sepultado ali mesmo, mas a sua recordação e o seu 
carinho acompanharam-me por toda a vida. 

Quando cheguei à minha terra, Tagaste, vendi tudo 
o que me pertencia e reparti-o pelos pobres. Fiquei so
mente com uma casa para aí viver com Alípio, Adeodato 
e outros amigos que me tinham acompanhado ou se 
foram juntando: Evódio, Nebrídio, o meu irmão Navígio ... 

Esta foi, na verdade, a primeira comunidade de 
11Agostinhos 11

• Tudo era de todos. Juntos líamos, re
závamos e comentávamos a Bíblia. 

Queríamos viver como aqueles primeiros cristãos 
de que falam os Actos dos Apóstolos: tinham uma só 
alma e um só coração, repartiam todos os seus bens, 
reuniam-se para a catequese, a oração e a Eucaris
tia. C) 

(1) -Act. 2,42-47; 4,32-35. 
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Agostinho sacerdote! Agostinho sacerdote! 
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Que felicidade poder viver assim, tão perto de 
Deus e dos meus amigos, sem nenhuma outra preo
cupação! 

Eu creio que esta é a melhor maneira de ser cris
tão e construir a Igreja. 

SACERDOTE E BISPO 

Uma felicidade tão grande até me parecia menti
ra ... e, na realidade, durou pouco. O Bispo e os cris
tãos de Hipona pediram-me para ser sacerdote: eu 
não queria, porque sentia medo de tanta responsabi
lidade, mas tive que aceitar, quase à força. 

Nunca me esquecerei daquele dia do ano 391 (ti
nha eu 37 anos): Tinha ido a Hipona convidar um 
amigo para vir comigo para o mosteiro de Tagaste. 
Entrei na catedral e, naquele dia, o Bispo Valéria- já 
muito velho - falou da necessidade que sentia de ter 
um sacerdote que o ajudasse, sobretudo na prega
ção. Toda a gente começou a olhar para mim, e logo 
a dizer o meu nome em coro: 

- "Agostinho sacerdote, Agostinho sacerdote"! 
Eu dizia que não e desfazia-me em lágrimas ... Mas 

era assim que, no meu tempo, se elegiam os sacer
dotes, e por isso, tive de reconhecer a voz do Senhor 
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que me chamava ao sacerdócio na sua Igreja. 
Não podia dizer que não ao Senhor: aceitei e fui 

ordenado sacerdote pouco depois. A partir daí, dedi
cava muito tempo a rezar e a ler a Palavra de Deus, 
para depois poder pregar. 

Quatro anos mais tarde morria o velho Bispo 
Valéria, e eu era escolhido para lhe suceder. Fui Bis
po de Hipona durante 35 longos anos de trabalho e 
serviço. 

Também Alípio e muitos outros dos meus amigos 
sairam de Tagaste e chegaram a ser Bispos ou sa
cerdotes. Mas procurávamos sempre não viver sós, 
repartindo o que tínhamos com um grupo de amigos 
e sacerdotes. Assim foram nascendo noutros luga
res mais casas de llagostinhos11• 

O FIM DA MINHA VIDA TERRENA 

Ser Bispo não era para mim uma honra, mas um 
pesado encargo. Sempre procurei viver com simpli
cidade e sem luxo, tanto em casa, como no vestuário 
e nas minhas coisas pessoais .. . 

Gastava pouco, para assim melhor poder ajudar 
os mais pobres com as minhas esmolas. 

Vivia muito ocupado. Tinha que falar com as pes-
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soas, ajudar e aconselhar os que tinham problemas, 
escrever cartas e livros, pregar e fazer palestras ... 
Além disso, a Igreja e a sociedade daquele tempo 
passavam por muitas dificuldades: havia hereges que 
atacavam a Igreja (os meus antigos amigos os 
mani queus, e outros como os donatistas e os 
pelagianos) e também os povos bárbaros que come
çavam a invadir o Império Romano. 

Tudo isso me causou também a mim muitos pro
blemas, trabalhos e viagens. 

A minha vida era como uma vela acesa que se 
consumia para dar luz aos cristãos. As minhas forças 
iam enfraquecendo. 

Aos 75 anos - e enquanto os bárbaros si�iavam a 
cidade de Hipona - adoeci gravemente. No leito, lia e 
rezava os salmos, as orações da Bíblia que eu tinha 
mandado escrever nas paredes do quarto, para as 
ter sempre presentes. 

A 28 de Agosto - dia em que agora se celebra a 
minha memória na Igreja - o Senhor chamou-me para 
o seu lado. Ao morrer, a minha vida, os meus escritos 
e os meus mosteiros de agostinhos e agostinhas, fo
ram-se divulgando por muitos países, como um per
fume penetrante. Porque também - não o tinha dito 
ainda - houve mulheres que quiseram viver em mos-
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Escrevt muito. No leito de morte lia e rezava salmos que tinha 
mandado escrever nas paredes. 
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teiros, como eu tinha ensinado. Entre elas, a minha 
irmã Perpétua. 

AS MINHAS OBRAS 

Quis contar a história da minha vida para que 
quem me ler possa conhecer-me e ser meu amigo. 
Deus queira que o tenha conseguido, para que tam
bém tu vivas com sinceridade, procurando sempre a 
Deus, amando Jesus Cristo e a Igreja, ajudando os 
outros com generosidade. 

Para isso, se és ainda jovem, quando fores mai
or, podes ler as minhas obras. Já contei que escrevi 
muito: livros, cartas, sermões ... Milhares de escritos, 
quase lhe perdi a conta. Mas há três livros pelos quais 
tenho mais predilecção e que considero os mais im
portantes: 

A REGRA: é um livro pequeno, em que digo como 
vivia com os meus amigos, para servir de modelo 
- como um espelho - a todos os que quiserem ser 
agostinhos ou agostinhas. Nela falo de ter uma só 
alma e um só coração, de repartir os bens, da ora
ção, do jejum, da vida comum no mosteiro. 
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Ensinei e escrevi muitos livros. 
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AS CONFISSÕES: Neste livro, conto toda a mi
nha vida, desde criança até ser Bispo, com muitos 
pormenores. É a minha história esta que te contei - e 
ao mesmo tempo uma oração de louvor a Deus, que 
foi bom comigo e me ajudou a conhecê-lO e amá-10, 
apesar dos meus pecados. 

A CIDADE DE DEUS: Um livro grande, que me 
deu muito trabalho. Escrevi-o para defender os cris
tãos daqueles que julgavam que os mesmos cristãos 
eram culpados da decadência e do fim do Império 
Romano. 

Deus está presente na história, e nós, os cristãos, 
caminhamos com os outros homens, para construir a 
civilização do amor. Não somos culpados dos males 
do mundo. Era o que eu lhes dizia. 

A MINHA MENSAGEM 

Nos meus livros e escritos, digo naturalmente 
muitíssimas coisas. Mas há algumas frases que que
ro aqui deixar, para que se entenda melhor o meu 
pensamento e a minha mensagem: 

* 11Fizestes-nos, Senhor, para Vós e o nosso cora
ção está sempre inquieto, enquanto não descan-
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Ha muitas frases que definem o meu pensamento. 

sar em Vós" (Confissões, 1,1): Deus é o mais im
portante. NEle está a verdade. 

* "Procurar a verdade em Deus é a melhor maneira 
de a encontrar". 

* "Ama e faz o que quiseres" (Comentários às 
Epístolas de S. João, 7,8). Quem ama de verda
de só deseja fazer o bem, nunca desejará preju
dicar ninguém. 

* "O meu amor é a minha medida. Por ele vou onde 
quiser ir" (Confissões, 13,9). O amor é a maior 
força na vida do homem. 

* "Tudo é vazio para o homem quando não tem ami
gos" (Carta 130,2,4). Não se pode ser feliz sem 
amigos. 

* Dois amores fizeram duas cidades: o amor pró
prio até ao desprezo de Deus, a cidade terrena; o 
amor de Deus até ao desprezo e entrega de si 
mesmo, a cidade de De�s" (A Cidade de Deus, 
14,28). Não se pode ser cristão e egoísta, sem 
servir a Deus e aos outros. 
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* "Os judeus aproximaram-se de Cristo, mas para 
o crucificar; aproximemo-nos nós dEle, mas para 
receber o seu Corpo e o seu Sangue" (Comen
tário ao Salmo 33, 2,1 O). Ser cristão é viver uni
do ao Senhor e aos homens na Eucaristia e na 
Igreja. 

* "É uma espécie de roubo não dar aos necessita
dos aquilo que nos sobra" (Sermão 206,2). É pre
ciso ajudar os mais pobres. 

* "Se quiseres viver bem e com facilidade, faz mui
ta oração e consegui-lo-ás. Vive bem quem reza 
bem" (Comentário ao Salmo 85,7). 

OS MEUS FILHOS, OS AGOSTINHOS 

Vou terminar. Já disse que muitos homens e mu
lheres quiseram ser agostinhos, seguir Jesus e ser
vir a Igreja como eu o fiz. Aquele pequeno grupo de 
amigos de,Tagaste cresceu e dilatou-se. Primeiro pelo 
Norte de Africa, depois pela Espanha e Itália, e por 
muitos outros países. 

São meus filhos, a minha família, uma coisa como 
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uma grande árvore na qual - através dos séculos -
têm crescido muitos ramos: Agostinhos, Agostinhas, 
Agostinhos Recolectos, Agostinhos Assuncionistas, 
Agostinhos Descalços, Agostinhas Missionárias, 
Agostinhas do Amparo ... Muitas Ordens e Congrega
ções de homens e mulheres seguem a Regra que eu 
escrevi. 

Hoje os Agostinhos estão presentes nas cinco 
partes do mundo e realizam as mais diversas tare
fas: oração e contemplação, paróquias e missões, 
estudos e ensino, hospitais e promoção humana. Pro
curando sempre - isso é o mais importante - viver 
unidos e servir a Igreja. 

Por que esta foi, em poucas palavras, a herança 
que eu deixei à minha muito amada mãe, a Igreja: o 
exemplo da minha vida, a sabedoria dos meus escri
tos, a grande família das minhas filhas e filhos. 

Graças sejam dadas a Deus, que converteu o meu 
coração e me ensinou a amá-10 e servi-lO assim. 
Convido-te a viver como bom cristão, para que tam
bém tu encontres a verdade e pratiques o bem. 

Teu amigo, Agostinho de Hipona 
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