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Introdução geral

Santo Tomás de Aquino nasceu no castelo de sua família em Roccasseca, na Itália meridional, 
em 1224/1225. Morreu, na abadia de Fossanova, nas primeiras horas da manhã de uma quarta-
feira, 7 de março de 1274. Estava com 49 anos1. Brevis vita. Brevíssima, se tomamos conheci-
mento de sua imensa produção intelectual, de suas atividades como professor em universidades, 
como pregador, conselheiro de papas e reis, participante em capítulos de sua ordem religiosa 
e em concílios. A importância de seus escritos, cuja fonte era uma espiritualidade profunda, 
posta ao serviço de Deus pelo ensino, foi reconhecida já durante a sua vida, e atravessou os 
tempos. Hoje lemos Santo Tomás não só pela autoridade que tem, proclamada pelos papas, mas 
por seu valor intrínseco, filosófico e teológico, revelador de uma das mentes mais privilegiadas 
que o Ocidente produziu. Se se pode e se deve situá-lo no século XIII, com todas as demandas, 
vicissitudes, conquistas e sombras desse tempo, Santo Tomás transcende os limites medievais, e 
muito do que temos em matéria de reflexão ética, política, metafísica e teológica enraíza-se em 
seu pensamento de algum modo, mesmo que não se tenha muita consciência disso. Sua grandeza 
está, sobretudo, na síntese perfeita por ele operada entre teologia e filosofia, síntese tanto mais 
grandiosa quanto revolucionária e original. Na realidade, podemos nele observar o encontro do 
logos grego, expresso no pensamento, sobretudo, de Aristóteles, com o logos cristão da revelação, 
que buscava, ontem como hoje, dar a razão do que se crê, conforme o dito petrino (os cristãos 
devem estar “sempre prontos a satisfazer a quem quer que lhes peça razões da esperança que os 
anima” — 1 Pedro 3,15).

Santo Tomás escreveu muito para os padrões nossos de hoje, mas também para os padrões 
medievais. Sua obra é variada, incluindo as Sumas, os Comentários a livros do Novo Testamento 
e às obras de Aristóteles, as Questões Discutidas, as Questões Quodlibéticas, os Comentários às 
Sentenças de Pedro Lombardo e muitos outros textos2. De toda essa produção dispomos hoje de 
edições completas, das quais a mais autorizada foi empreendida, sob disposição de Leão XIII, 
por vários anos, e hoje conhecida como “Edição Leonina”3. Três grandes obras de teologia se so-

1 Não temos em vernáculo melhor biografia de Santo Tomás do que a de Jean-Pierre Torrell, OP, publicada 
por Edições Loyola: Iniciação a Santo Tomás de Aquino: sua pessoa e obra. Tradução Luiz Paulo Rouanet, São 
Paulo, Loyola, 1999. Sintética, porém de grande interesse, é a biografia, escrita por Carlos Arthur Ribeiro do 
Nascimento, Um mestre no Ofício. Tomás de Aquino, São Paulo, Paulus, 2011.

2 Lista abrangente dessas obras pode ser encontrada em: Philotheus Boehner; Étienne Gilson, História da 
Filosofia Cristã, desde as origens até Nicolau de Cusa, 3. ed., Petrópolis, Vozes, 1985, p. 448-449. Bem mais 
completo é o “Catálogo das obras de Santo Tomás”, estabelecido por G. Emery, para o livro de Torrell, acima 
referido (p. 386-418).

3 O P. René-Antoine Gauthier, OP, dá, em sua Introdução, uma extensa notícia da Edição Leonina, respeitante 
à Suma contra os Gentios, de que faz também uma apreciação crítica, para que o usuário “possa saber o que 
pode esperar, e o que não pode pedir” a ela (p. 35). Depois das datas (entre os anos de 1918 e 1930), examina 
o texto e as fontes, apresentando em apêndice correções ao texto da Leonina (afirma que há cerca de 600 
falhas). E, comparando a Edição Leonina com outras, tranquiliza: “Entretanto, não é preciso dramatizar: se 
não é inteiramente confiável, o texto da Leonina permanece um bom texto” (p. 38). Veja-se: René-Antoine 
Gauthier, OP, Saint Thomas d’Aquin. Somme contre les Gentils. Introduction, Paris, Editions Universitaires, 
1993.
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bressaem: a Suma de Teologia, o Compêndio de Teologia e a Suma contra os gentios, objeto, essa, 
da presente tradução e desta modesta apresentação.

Não se tem a intenção de produzir aqui estudo aprofundado, aos moldes dos que fizeram 
Chénu, Gauthier, Torrell, D. Odilão Moura, José M. de Garganta e outros4. Limitamo-nos a 
alguns aspectos que possibilitem um conhecimento prévio, básico, que ajude na leitura e com-
preensão desta obra “maior” de Santo Tomás. Atendamos, pois, ao contexto de sua produção, ou 
seja, as intenções da escrita, estrutura, valência histórico-filosófica e teológica e algumas indi-
cações sobre a tradução e a leitura do texto. O resto, isto é, o mais importante fica por conta do 
encontro do leitor com o Doutor Angélico, que pode e deve ser considerado, segundo expressão 
consagrada, “intérprete de si mesmo” — sui ipsius interpres.

As intenções da escrita

Santo Tomás de Aquino escreveu a Suma contra os gentios em duas etapas: os capítulos 1 a 53 
do Livro I foram redigidos em Paris, antes de sua partida para a Itália, onde redigiu os restantes 
do Livro I, o III e o IV. Nesse como em outros pontos, há variadas discussões entre os especia-
listas, aqui apenas referidas quando for o caso. O certo é que a obra está planejada, elaborada, 
revisada (e muito) e pronta entre os anos de 1258 e 1267, segundo informa R. A. Gauthier:

É quase certo que Santo Tomás redigira em Paris, antes do verão de 1259, o original dos 
53 primeiros capítulos do Livro I. Na Itália, a partir de 1260, revisou esses 53 primeiros 
capítulos e escreveu inteiramente o resto da Suma contra os gentios, desde o capítulo 54 
do Livro I. É certo que a primeira redação do capítulo 84 do Livro III não pode ser an-
terior a 1261, e que os livros II e III estavam ainda em esboço na época. É bem provável, 
para não dizer certo, que o livro IV não foi terminado antes do final de 1263 ou início de 
1264, porém antes de 1265-1267 estava concluído5.

Temos então que Santo Tomás está em Paris ao iniciar sua obra. Foi durante seu primeiro 
magistério na Universidade parisiense, magistério começado, aliás, sob forte oposição dos se-
culares à presença dos mendicantes, desde que alguns mestres, como João de Santo Egidio, Ale-
xandre de Hales e outros, haviam ingressado na ordem franciscana ou dominicana, conservando 
suas cátedras. Os seculares, chefiados por Guilherme de Saint-Amour, não apenas viam uma 
concorrência desigual nos mestres mendicantes, cujo trabalho tinha o apoio de suas ordens, 
mas questionavam a “legitimidade do ministério de religiosos que pretendiam se dedicar ao es-
tudo e ao ensino, vivendo não de seu trabalho, mas da mendicidade”6. Sabe-se que Santo Tomás 
participou ativamente dessa discussão, desde o início de seu magistério. Em razão das turbu-
lências provocadas pelos “antirreligiosos” e manifestantes que impediam ouvintes externos de 
comparecer, os arqueiros do rei tiveram de dar sua proteção à própria aula inaugural de Tomás. 
O novo mestre, na quaresma de 1256, vem a público com seu primeiro Quodlibet que, em seu 
artigo 18, responde ao Tractatus de periculis novissimorum temporum, que Guilherme vinha 

4 M.-D. Chenu, Introduction à l’étude de Saint Thomas d’Aquin, Montréal/Paris, Institut d’études médiévales, 
1954 (4ª tiragem: 1984). Gauthier (veja nota anterior). Torrell (veja-se nota 1). Dom Odilão Moura, 
Introdução à Suma contra os Gentios. In: Tomás de Aquino. Suma contra os Gentios, v. I, Porto Alegre, Li-
vraria Sulina, 1990, p. 3-15. P. José M. de Garganta, Introducción General. In: Santo Tomás de Aquino. 
Suma contra los Gentiles, I, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1957, p. 3-33.

5 Gauthier, Introduction, p. 59 — Cf. Torrell, p. 120. A comprovação desses fatos, Gauthier a faz por crítica 
interna e externa da obra, descendo a pormenores como o tipo de material empregado na escrita, as citações 
que Santo Tomás faz de Aristóteles, as correções do texto etc.

6 Torrell, Iniciação, p. 94.
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de publicar. As peripécias dessa celeuma ou “querela” são narradas por Torrell7. Elas ecoam na 
Suma contra os gentios, na discussão sobre a pobreza voluntária como instrumento da perfeição 
da vida religiosa (III, cc. 130-135).

É na efervescência de uma universidade relativamente nova, e que rapidamente se torna a mais 
importante da Cristandade, que Santo Tomás inicia sua Suma contra os gentios. Os estudiosos da 
Suma apreciam lembrar a época em que Santo Tomás viveu e o ambiente cultural em que foi escri-
ta a obra. Basta referir-nos à importância do século XIII, em que Santo Tomás esteve certamente 
inserido, não apenas nas atividades da Universidade de Paris, em que lecionou por duas etapas, 
mas também nas vicissitudes da Igreja medieval, que se transforma com o aparecimento das 
ordens mendicantes, com a atuação de santos e doutores, como São Francisco, São Domingos de 
Gusmão, São Gregório X, o beato Inocêncio V e São Pedro Celestino, com três concílios ecumê-
nicos (Latrão IV, Lion I e II), com a criação e regulamentação de várias Universidades, cuja auto-
ridade doutrinal passa a ser acatada. É o século de Giotto e Dante, da Magna Carta da Inglaterra, 
dos estatutos jurídicos das corporações, de reis santos, como São Luís e São Fernando8.

Há muitas controvérsias sobre a motivação de Santo Tomás para escrever a Suma contra os 
gentios. A começar pelo título: o “contra gentiles” aparece num “exemplar” de 1272, dando ori-
gem à tradição, recebida a partir do século XVI, quando se passou a afirmar que São Raimundo 
de Penafort solicitara a Santo Tomás uma obra para ajudar os missionários da Ordem domini-
cana na conversão do Islã. Torrell sintetiza bem a história dessa discussão9. Os defensores da 
intenção missionária da Suma remontam ao testemunho do dominicano Pedro Marsili, cronista 
do reinado de Jaime I, o Conquistador (1213-1276). Marsili, em seu manuscrito de 1314, refere-
se a Raimundo de Penafort, de quem conta a vida e a caridade elevada, e ao texto de Tomás:

Ardendo também no desejo da conversão dos pagãos, frei Raimundo rogou ao célebre 
doutor em Santa Escritura e mestre em teologia, frei Tomás de Aquino, seu coirmão 
na ordem dos Pregadores, o qual passava pelo maior clérigo do mundo depois de frei 
Alberto, o filósofo, que escrevesse contra os erros dos pagãos uma obra que dissipasse a 
sombra das trevas e desvelasse a doutrina do Sol da Verdade àqueles que se recusassem 
a crer. Esse famoso mestre fez o que pedia a humilde prece de um pai tão eminente, e 
compôs a suma intitulada Contra os gentios, suma que, pelo reconhecimento unânime, 
nunca teve outra igual, em seu gênero10.

Vê-se pelo texto de Marsili (se aceito tal qual) que Tomás escreve contra os erros (todos) 
passados e presentes dos pagãos, e não especificamente contra os islamitas. Gauthier se estende 
longamente, em apêndice, no exame do alcance do texto e na historicidade de seu testemunho, 
relativizando de muito o relacionamento de Tomás com Raimundo de Penafort, que não seria o 
Mestre para quem escreve a Suma: “Parece, pois, certo que Pedro Marsili, enganado pela igno-
rância da cronologia, projetou no passado fatos que não serão verdadeiros senão mais tarde, a 
notoriedade de Tomás, o prestígio de Raimundo”11.

7 Torrell, Iniciação, p. 90-112.
8 Sobre a situação geral da Igreja e do papado, como da cultura religiosa, na época, é sempre de consultar: K. 

Bihlmeyer, H. Tuechle, História da Igreja, II — Idade Média. Tradução Pe. Ebion de Lima, SDB. São Paulo, 
Paulinas, 1964, p. 265-348. Também, apesar de mais antiga, é muito útil: A. Forest; F. Van Steenberghen; 
M. de Gandillac, Le mouvement doctrinal du IXe au XIV siècle, Paris, Bloud & Gay, 1951 (sobretudo: Le 
XIIIe Siècle, p. 179-328).

9 Torrell, op. cit., p. 122-125.
10 O manuscrito levava por título: Chrorica gestorum inuictissimi domini Iacobi primi Aragonie Regis. A passa-

gem citada acha-se na Introduction, de Gauthier, cit., p. 168.
11 Gauthier, Introduction, p. 165-174, para definir, depois, o papel do erro na exposição da verdade (p. 175-176).
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Excluída a intenção missionária, aliás bastante simpática a Frei José M. de Garganta e a Dom 
Odilão Moura12, sustenta Gauthier13 que a Suma é uma obra autêntica de teologia, um ensaio 
de reflexão pessoal, reflexão de teólogo, bem entendido, que não tem só por tarefa contemplar 
a Deus, mas dizê-lo. Esse dizer apostólico acaba por ser um ensino, cujo destinatário não são 
primordialmente os alunos iniciantes da faculdade de Teologia (como é o caso da Suma de teo-
logia), mas todos, mesmo os eruditos, que se interessam pelas verdades da fé, que se esclarece 
também pela exposição dos erros que lhe são contrários, tanto do passado quanto do presente. É 
por isso que a Suma contra os gentios, na realidade, não é uma suma, um manual escolar, de modo 
que esse título não é autêntico: melhor seria ater-nos ao que consta de seu “Incipit”, corrente na 
tradição manuscrita:

Incipit líber de ueritate catholice fidei contra errores infidelium editus a fratre Thoma de 
Aquino ordinis fratrum predicatorum14.

Também não é só contra os gentios. “Infiéis” designa os pagãos, os judeus, os sarracenos, os 
filósofos árabes, os heréticos, os gregos e alguns teólogos latinos. Todos eles comparecem com 
suas doutrinas nas páginas desse tratado sobre a fé católica. Os primeiros da lista são, sobretudo, 
filósofos, aí inclusos Platão e Aristóteles, que, aliás, ajudam Tomás na exposição dos erros de fi-
lósofos primitivos — antiqui — como Pitágoras, Empédocles, Leucipo, Demócrito, Anaxágoras, 
Epicuro. De modo geral, erraram por afirmar a eternidade do mundo, por não entrever a felici-
dade eterna das almas, por não evitar o materialismo, por defender o prazer como o sumo bem. 
De modo especial, é condenável o pensamento de Platão e dos platônicos, pois se enganaram a 
respeito de Deus, professando uma hierarquia no interior da divindade, que acabou por favorecer 
ao arianismo; negaram a imediatidade da Providência, ensinaram uma falsa moral, desconhece-
ram a união da alma e do corpo, creram na eternidade das almas e na metempsicose e abriram o 
caminho ao maniqueísmo. E para rematar, os platônicos tardios, Apuleu e Porfírio, ainda erram 
a respeito dos demônios, vistos como seres materiais ou naturalmente maus.

Comenta Gauthier que, quanto aos judeus, Tomás dedica uma parte ínfima da Suma. Mere-
cem condenação porque afirmam, como os sarracenos, um paraíso carnal, que os sacramentos 
da lei antiga são para a eternidade e devem ser observados sempre, Deus os instituiu e Deus não 
pode arrepender-se nem mudar. Em especial, os saduceus negam a existência de criaturas espi-
rituais (como se vê em Atos dos Apóstolos 18,3). Como os estoicos, os fariseus sustentavam que 
nossas escolhas eram reguladas pelos astros. A fonte dessa divisão entre os judeus pode ter sido 
Flávio Josefo, muito lido na Idade Média, sobretudo através da História santa para uso das escolas, 
de Pedro, o Comilão. Tomás cita duas vezes o Talmud, nos dois últimos capítulos do Livro I, e 
uma vez o filósofo judeu Isaac Israeli, do século X (SCG, I, 57). No geral, conclui Gauthier, parece 
que Santo Tomás dava pouca importância aos judeus e ao Talmud15.

Como não parece ter se interessado muito pela religião muçulmana. A alusão aos teólogos 
muçulmanos (loquentes in lege Maurorum, III, c. 65, c. 69) não sana a falta de interesse, que, 
sempre segundo Gauthier, causa admiração, pois ele tinha em mãos recursos suficientes para 
aprofundamento (caso tivesse a intenção missionária), desde traduções do Alcorão até comentá-

12 Fr. José M. de Garganta, Introducción general. In: Santo Tomás de Aquino. Suma contra los gentiles, I, Ma-
drid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1953, p. 13-15; Dom Odilão Moura, OSB, Introdução à Suma contra 
os Gentios. In: Tomás de Aquino. Suma contra os gentios, Livros I e II, Porto Alegre, Sulina, 1990, p. 5-6.

13 Gauthier, Introduction, p. 150.
14 “Começa o livro sobre a verdade da fé católica contra os erros dos infiéis, publicado pelo frei Tomás de 

Aquino, da ordem dos frades pregadores”. Gauthier, Introduction, p. 109, 146-147.
15 Gauthier, Introduction, p. 119.
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rios, como a Risala do Pseudo Al-kindi. O que mais lhe interessa é a filosofia árabe, que compa-
rece nas citações de Avicena, Averróis, Algazel, Avempace, Albumanazar e Al-Kindi. Preocupa 
Santo Tomás o uso que os árabes fizeram de Aristóteles, em especial a falsa interpretação feita 
por Averróis16.

Alain de Libera, apresentando as frentes que intervêm na composição da SCG, destaca a 
heresiologia. Para ele, a Suma é um repertório crítico das heresias, e Santo Tomás refuta, um 
por um, todos os hereges dos primeiros séculos (nazarenos, ebionitas, Ário, Nestório, Eutíquio, 
Macário de Antioquia) como, entre os hereges de seu tempo, as seitas cátaras do norte da Itália 
(albaneses e concorezianos), o materialismo panteísta de David de Dinant, condenado em 121017. 
Frequentemente, não se citam nomes, a não ser para os antigos, às vezes chamados só de “anti-
qui”; os medievais são os “quidam”, os “aliqui”. Na realidade, essa heresiologia não visa a fazer uma 
história das posições heterodoxas, mas esclarecer os dados de fé naqueles pontos doutrinais que 
interessam à exposição de Tomás: natureza de Deus, sua atividade criadora e sua transcendência, 
as naturezas divina e humana, e a pessoa de Cristo, a origem e a natureza da alma. Parece que se 
pode ressaltar a atenção que Tomás dedica à mentalidade maniqueísta de algumas seitas, que se 
manifesta no modo como viam os sacramentos, em especial o matrimônio, pelo uso da matéria, 
considerada má. O combate a esses desvios, Santo Tomás o travava com os argumentos de razão e 
com a elucidação da fé, numa época em que Igreja e autoridades civis, temendo pelo pior, criaram 
e desenvolveram os mecanismos de repressão, até física18. Tomás, porém, parece estar convencido 
de que o esclarecimento racional e/ou bíblico da verdade é mais eficaz que a força, a ser empre-
gada apenas em casos de recalcitrantes inveterados que desprezam e prejudicam a fé19.

São de particular interesse, por fim, as referências que Santo Tomás faz aos erros dos gregos 
e dos teólogos latinos20. Os gregos comparecem no l. IV, onde são identificados como os quidam, 
que negaram que o Espírito Santo procede do Filho (c. 24), erraram a respeito do pão ázimo 
(c. 69), querem subtrair-se à autoridade do Papa, como sucessor de Pedro (c. 76), e erraram sobre 
o purgatório (c. 91). Expõe Gauthier que, a respeito dos teólogos latinos, Tomás procede por ex-
ceção e sob o véu do anonimato. Quanto à união hipostática, pronuncia-se sobre as três opiniões 
enumeradas por Pedro Lombardo (Sentenças III, d. 6-7), a segunda das quais é verdadeira, mas 
a terceira, uma espécie de “niilismo cristológico”, é atribuída aos quidam (posteriores a Nestório 
e Êutiques), cujo inventor é Abelardo (Theologia Scholarium III, 74-75 — SCG IV, 37), mas dela 
também o próprio Pedro Lombardo foi acusado. A primeira é o erro do Assumptus homo (cujo 
inventor pode ter sido Guilherme das Mãos Brancas, arcebispo de Sens (ver Gauthier, p. 104). 
Santo Tomás pensa nele? Em SCG III, 54, uns aliqui são refutados, porque pensaram que a es-
sência divina não pode ser vista por nenhum intelecto criado (condenados em Paris, em 1241). 
Em III, 131, são estigmatizados falsos doutores que, seguindo a Vigilante, atacaram a pobreza 

16 Observa Gauthier que Santo Tomás não tinha nem mesmo a intenção de combater o averroísmo latino, pos-
terior (1265) a quando escreveu a Suma contra os Gentios. O Doutor Angélico, na realidade, queria justificar-
se por optar por Aristóteles, opção que seria falsa se Aristóteles houvesse professado os erros que lhe atribui 
seu Comentador (Gauthier, ibidem, p. 130). Alain de Libera aponta, com razão, que a crítica de Tomás não 
se dirigia diretamente contra os filósofos árabes, que já não mais influíam a sociedade muçulmana, mas con-
tra o peripatetismo árabe em sua noética (ver: A. de Libera, Tomás de Aquino — Suma contra os gentios. 
In: Laurent Jaffro; Monique Labrune (coord.), Gradus Philosophicus. Um estudo metódico para a leitura 
das obras, São Paulo, Mandarim, 1996, p. 515).

17 Libera, Suma contra os gentios (veja-se nota anterior), p. 515.
18 K. Bihlmeyer; H. Tuechle, História da Igreja, II — Idade Média, p. 314-317.
19 Sobre a questão do “convencimento”, na disputa teológico-filosófica, ver: Gauthier, Introduction, p. 158-

163. Quanto ao emprego da força com relação aos hereges: ver Summa Theol, II/II, q. 11, a.
20 Gauthier, Introduction, p. 140-142.
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evangélica: esses aliqui são Guilherme de Saint-Amour e seus partidários. Em III, 138, trata de 
ignorantes uns quidam que entenderam como loucura o fato de se obrigar por voto à obediência 
ou a qualquer observância, mas anota Gauthier que não se conhece nenhum mestre da época 
que tenha professado essa posição extrema.

Em conclusão geral, Gauthier afirma o lugar dos erros em teologia: é para esclarecer os espí-
ritos, revelando em toda a sua profundidade, a verdade da fé; os erros, por seu contraste, tornam 
mais luminosa a verdade. Escreve o comentarista:

O catálogo dos erros refutados por Santo Tomás, em sua Suma contra os gentios, é, pois, al-
tamente significativo. Ele estabelece definitivamente que a Suma contra os gentios não é uma 
obra “missionária”, mas uma obra de teologia. E o lugar que ele dedica aos erros é o lugar 
que é da própria teologia dedicar. Se o teólogo, ao mesmo tempo que manifesta a verdade, 
refuta o erro, é porque, se ele não realizasse essa dupla tarefa, não realizaria seu ofício21.

Se, porventura, houve outras intenções de Santo Tomás, ao escrever sua Suma, essa parece 
ter sido sua intenção mais profunda.

A estrutura

A Suma contra os gentios assemelha-se à Suma de teologia no plano muito geral, já inspirado 
em Dionísio Pseudo-Areopagita: Deus que é contemplado em si (principium absolute), do qual 
emana, por criação, o universo (exitus) e ao qual retorna pela graça da redenção (reditio)22. Assim, 
dividida em quatro livros, a Suma trata da existência de Deus e de sua essência, no livro I; o livro 
II estuda a processão das criaturas a partir de Deus; o III, o mais volumoso, trata da Providência 
divina que cuida do universo e o governa; o IV aborda as verdades inacessíveis à razão, como a 
Trindade, a Encarnação, os sacramentos e o fim último do homem, que torna a seu princípio. 
Voltaremos a essa divisão, mas, para o momento, é bom acompanhar Frei José M. de Garganta23, 
que, comparando a Suma de teologia com a Suma contra os gentios, ressalta a simplicidade dessa 
última, na qual não se observam as subdivisões que permitem visualizar o nexo entre os capítu-
los, mas, em troca, esse laço se percebe na intimidade do relato, de tal modo que uns capítulos 
são a continuação de outros e, em não poucos casos, sem outra solução de continuidade que a 
separação material do capítulo. Com frequência aparecem resumos do que foi dito, às vezes um 
capítulo é epílogo de uma série de capítulos precedentes. Sobre a estruturação dos capítulos, 
Garganta cita o Pe. Suermondt, para o qual a divisão em capítulos, embora exista no manuscrito 
autógrafo vaticano, é apenas perceptível, e continua:

Os títulos colocados nas margens do manuscrito foram acrescentados depois de escrito 
o texto e, com frequência, sobretudo no livro I, faltam absolutamente. Os capítulos não 
estão numerados no dito manuscrito autógrafo; só se distingue a separação por um breve 
espaço branco ao final da última linha. Nessas condições não tem que causar estranheza 
que a tradição manuscrita da numeração dos capítulos e de sua titulação apresente ao 
crítico um emaranhado de problemas24.

21 Gauthier Introduction, p. 142.
22 Esse “ritmo”, como se sabe, tem sua fonte no neoplatônico Plotino e foi adotado, com as diferenças necessá-

rias, por Padres da Igreja (Orígenes), pelos pensadores da Idade Média (Escoto Erígena, São Boaventura). 
Veja-se: Ph. Boehner; E. Gilson, História da Filosofia Cristã, 3. ed., Petrópolis, Vozes, 1985.

23 De Garganta, Introducción General (veja-se nota 4), p. 31.
24 Ibidem, p. 31. Sobre a história e características do texto da Suma contra os Gentios, o Pe. Gauthier estendeu-

se longamente, a partir dos estudos realizados desde o P. Constant Suernondt (†1925), e seu sobrinho, P. 
Clément Suermondt (†1953), até 1993, data de publicação da segunda edição de sua Introduction (p. 7-57).
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O texto a seguir traduzido já está suficientemente configurado, de modo que não apresente 
mais as quase insuperáveis dificuldades enfrentadas pelos especialistas para análise e crítica da 
tradição manuscrita. Comenta o Pe. De Garganta que a liberdade na ordenação externa das par-
tes da Suma é um reflexo de sua estrutura íntima, em que se observa a ausência de uma norma 
rígida na composição de cada artigo e na distribuição dos seus respectivos problemas. Em razão 
disso, nosso comentarista pode afirmar: “Esta elasticidade no método, manifestamente querida 
por Santo Tomás, facilita a amplitude na exposição e até a concepção, que não estão condiciona-
das pela rigidez arquitetônica da Summa theologica”25.

É preciso mais à frente aprofundar a questão do método da Suma contra os gentios. Por agora, 
interessa mostrar sua estrutura, dividida em quatro livros. O livro I inicia-se com o que Torrell 
chamou de “discurso do método” (cc. I-9)26. Aí Santo Tomás se estende sobre o “ofício do sábio”, 
a intenção da obra, modo de manifestação da verdade, as verdades investigáveis pela razão e as 
inacessíveis, apenas propostas para a fé, mas que não é leviano nelas crer, como não é contrária 
à verdade da fé cristã a verdade da razão natural e como a razão procede em relação à verdade 
de fé, por fim, sobre a ordem e o método seguidos na obra. São, como se pode ver, capítulos pre-
ciosos, que traduzem com clareza a posição de Santo Tomás frente ao convite e ao problema da 
síntese entre razão e fé, buscada desde Justino, o primeiro filósofo cristão de que se tem notícia27. 
No capítulo II, ocorre esta passagem, bastante significativa para entendermos o que se propõe 
Santo Tomás:

Assumpta igitur ex divina pietate fiducia sapientis officium prossequendi, quamvis pro-
prias vires excedat, propositum nostrae intentionis est veritatem quam Fides Catholica 
profitetur, pro nostro modulo manifestare, errores eliminando contrários: ut enim verbis 
Hilarii utar, ego hoc vel praecipuum vitae meae officium debere me Deo conscius sum, 
ut eum omnis sermo meus et sensus loquatur28.

A seguir, o livro I trata da existência de Deus (caps. 10-13), depois de sua essência (caps. 14-
27) e suas perfeições (caps. 28-102). Sobre a existência de Deus, Santo Tomás procede pela 
rejeição de duas teses, ambas muito conhecidas em seu tempo: a primeira, vinda parcialmente 
de Santo Anselmo (a “ratio Anselmi”), afirmava que é supérfluo demonstrar a existência di-
vina, pois que Deus existe é evidente por si mesmo, e a segunda, que não se pode demonstrar 
essa verdade a não ser pela fé. Portanto, demonstrar é inútil. Não é a opinião de Santo Tomás, 
que está convencido de que, não sendo a existência de Deus evidente para nós, é necessário 
estabelecê-la, sem o que o resto do discurso teológico fica suspenso. É o caso, assim, de “expor, 

25 De Garganta, op. cit, p. 31. Dom Odilão Moura faz interessante comparação entre as duas Sumas e o Com-
pêndio de Teologia, quanto ao que têm de comum e o que os diferenciam (noção de teologia, destinatários, 
perspectiva teológica, método e estilo literário): veja-se Introdução (cf. nota 4), p. 15.

26 Torrell, Iniciação, p. 131.
27 A literatura a respeito das tentativas de síntese é abundante. Entre nós, é de utilidade conhecer: M. Nédon-

celle, Existe uma filosofia cristã?, São Paulo, Flamboyant, 1958; Urbano Zilles, Fé e razão no pensamento 
medieval, Porto Alegre, EDIPUCRS, 1996; Christopher Stead, A filosofia na antiguidade cristã, São Paulo, 
Paulus, 1999. As obras de São Justino têm a boa edição espanhola de Daniel Ruiz Bueno: Padres Apologetas 
Griegos (s. II), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, e a portuguesa: Justino de Roma. I e II Apo-
logias, Diálogo com o judeu Trifão, São Paulo, Paulus, 1997.

28 SCG I, cap. 2. “Cheio de confiança na bondade divina para assumir o ofício de sábio, embora exceda as 
nossas forças, o propósito de nossa intenção é manifestar, na medida do que nos é possível, a verdade que 
professa a fé católica, rejeitando os erros contrários. Utilizo-me das palavras de Santo Hilário: “O ofício prin-
cipal de minha vida do qual conscientemente sou devedor para com Deus é que a minha língua e todos os 
meus sentidos falem dEle”. A citação de Santo Hilário é tirada do Tratado sobre a Trindade, I, 37 (veja Santo 
Hilário de Poitiers, Tratado sobre a Santíssima Trindade, São Paulo, Paulus, 2006, p. 51).
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num longo capítulo, os argumentos comprobatórios, segundo os quais os filósofos e os doutores 
católicos provaram que Deus existe” (cap. 13). Na realidade, das cinco “vias”, quatro procedem de 
Aristóteles e apenas a quinta é tomada da obra A fé ordodoxa de João Damasceno e de Averróis, 
o Comentador. A exposição da essência de Deus não é positiva, como a da existência. Não há 
como conhecer a essência de Deus em si mesma e o máximo que a inteligência humana pode 
alcançar é pela via remotionis:

Est autem via remotionis utendum praecipue in consideratione divinae substantiae. Nam 
divina substantia omnem formam quam intelectus attingit, sua immensitate excedit, et 
sic ipsam apprehendere non possumus cognoscendo quid est. Sed aliqualem eius habe-
mus notitiam cognoscendo quid non est. Tantoque eius notitiae magis appropinquamus, 
quanto plura per intellectum nostrum ab eo poterimus removere29.

“Mais nos aproximamos de seu conhecimento quanto mais pudermos remover, por nosso 
intelecto, mais coisas de Deus.” Essa negação em cadeia vem explicitar o princípio do “apofatis-
mo”, que Santo Tomás foi certamente colher em Pseudo-Dionísio Areopagita30 e que, pela força 
da própria negação, gera, ao fim, a excelência do silêncio, como atitude diante do insondável e 
inefável mistério.

O que se negará de Deus? A mobilidade, a passividade, a matéria, a composição, a violência 
estranha à sua natureza, a corporeidade (aliás, um longo capítulo 20 para provar que Deus não 
é corpo). Seguem-se dois capítulos afirmativos: Deus é sua essência (cap. 21) e nele a existência 
identifica-se com a essência (c. 22). Reabre-se depois a série de negações: Deus não é acidente, 
seu ser não pode ser designado pela adição de uma diferença substancial, ele não está em gênero 
algum e, por fim, Deus não é o ser formal de todas as coisas (cc. 23-27)31. Esses capítulos nega-
tivos, de certo modo, abrem caminho e preparam a extensa exposição positiva dos atributos ou 
perfeições divinos. Não há contradição: Tomás, partindo da distinção entre a ratio significata (a 
perfeição designada pelo atributo) e o modus significationis (a maneira pela qual ela se realiza em 
Deus), que dá fundamento à analogia do discurso teológico, sabe que pode falar de Deus alguma 
coisa, sem destruir o mistério. A enumeração e a abordagem das perfeições divinas devem, assim, 
ser precedidas por capítulos que esclareçam as semelhanças e diferenças entre Deus e as criaturas 
(cc. 28-36), capítulos fundamentais que legitimam, por assim dizer, a ação do intelecto humano 
ao formar suas diversas proposições acerca de Deus, apesar da unidade e da simplicidade divinas 
absolutas. Por isso, lemos na conclusão do capítulo 36:

Quamvis namque intellectus noster in Dei cognitionem per diversas conceptiones deve-
niat, ut dictum est [cap. prec.], intelligit tamen id quod omnibus eis respondet omnino 

29 SCG I, 14 (início). “Deve-se, portanto, usar a via da remoção principalmente na consideração da substância 
divina. De fato, a substância divina excede, por sua imensidade, toda forma que o intelecto atinge, e assim 
não podemos apreendê-la conhecendo o que é. Mas temos algum conhecimento dela conhecendo o que não 
é. Mais nos aproximamos de seu conhecimento quanto mais pudermos remover, por nosso intelecto, mais 
coisas de Deus”.

30 Pseudo-Dionísio Areopagita, Teologia Mística, 3. In: Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1995, p. 375-377.

31 Foi notada a influência do filósofo judeu Maimônides em Santo Tomás de Aquino. Torrell, Iniciação, p. 
131. Torrell pôde escrever: “Os especialistas em história do pensamento medieval não têm dificuldade algu-
ma em aqui reconhecer o que Tomás de Aquino deve a Maimônides e a seu Guia dos perdidos. O agudo senso 
de transcendência do pensador judeu o conduzia a situar no primeiro plano de sua reflexão a via negationis 
e os atributos negativos, de forma que afirmava não poder conhecer de Deus ‘o que ele é’, mas só ‘o que ele 
não é — e isso, aliás, sob a condição de conceber essa existência divina como bem diferente da nossa’ (p. 
131-132).
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unum esse: non enim intellectus modum quo intelligit rebus attribuit; sicut nec lapidi im-
materialitatem, quamvis eum immaterialite cognoscat. E ideo rei unitatem proponit per 
compositionem verbalem, quae est identitatis nota, cum dicit, Deus est bonus vel bonitas: 
ita quod si qua diversitas in compositione est, ad intellectum referatur, unitas vero ad rem 
intellectam. Et ex hac ratione quandoque intellectus noster enuntiationem de Deo format 
cum aliqua diversitatis nota, praerpositionem interponendo, ut cum dicitur, Bonitas est 
in Deo: quia et hic designatur aliqua diversitas, quae competit intellectui, e aliqua unitas, 
quam oportet ad rem referre32.

Entre as perfeições divinas, estudadas no resto do Livro I (cc. 37-102), a bondade vem em 
primeiro lugar (cc. 37-42), seguida de unidade (c. 43), infinidade (c. 43), inteligência (cc. 44-71). 
Anota-se que Deus é sua própria intelecção, isto é, nele identificam-se intelecção e essência, de 
modo que “tal intelecção será necessariamente simples, eterna, invariável, existente só em ato” 
(I, 45); Deus conhece-se a si mesmo em absoluta autotransparência, o que não impede, antes 
inclui que conheça todas as coisas diversas dele, por conhecimento próprio, ou seja, nas razões 
próprias de todas e cada uma. A tese se opõe ao que uns quidam afirmaram: que Deus só tem um 
conhecimento universal das coisas. Deus tem “conhecimento próprio” e a razão é de evidência: 
Deus conhece tudo que dele procede:

Seipso autem cognito, cognoscit quod ab ipso immediate est. Quo cognito, cognoscit 
iterum quod ab illo immediate est; et sic de omnibus causis mediis usque ad ultimum 
effectum. Ergo Deus cognoscit quicquid est in re33.

Por muitas páginas e capítulos, Tomás aprofunda questões de grande complexidade, relativas 
a consequências desse princípio de que “Deus conhece tudo o que há na realidade”: por exemplo, 
como está no conhecimento divino a multiplicidade dos objetos conhecidos por Deus, dos quais 
a essência divina, uma e simples, é semelhança própria. Não sendo habitual nem discursivo, o 
conhecimento não opera compondo e dividindo, como faz nosso intelecto, e, portanto, a verdade 
de Deus não é a mesma que a obtida pelo homem. Antes, Deus é a Verdade, a puríssima Veritas, 
a primeira e suma Verdade (cc. 60, 61, 62). São páginas muito belas de ler-se.

Além dessas perfeições, Deus é vontade, o que se deve admitir, admitindo-se que ele é inte-
ligente e admitindo-se que a sua intelecção é sua essência. Pois o objeto próprio da vontade é o 
bem apreendido pelo intelecto e, sendo assim, deve ser desejado como tal. Aqui também o querer 
é a própria essência divina e, no querer-se, Deus se compraz no seu ser e na sua bondade: cum 
igitur ipse sit intelligens, inest sibi voluntas, qua placet sibi suum esse et sua bonitas34. Ao querer-se, 
Deus quer também as outras coisas e isso por um só ato de sua vontade. Em sua simplicidade 

32 “Embora nosso intelecto chegue ao conhecimento de Deus por diversas concepções, como foi dito [cap. 
prec.], entende, porém, o que corresponde a todas elas como sendo totalmente uno, pois o intelecto não 
atribui às coisas entendidas o modo pelo qual as estende, como a imaterialidade à pedra, embora a conheça 
imaterialmente. E assim propõe a unidade da coisa pela composição verbal, que é característica da identida-
de, quando diz: Deus é bom ou a bondade: de fato, se há diversidade na composição, ela se refere ao intelecto, 
mas a unidade à coisa entendida. E por essa razão às vezes nosso intelecto forma uma enunciação sobre 
Deus, com alguma característica de veracidade, interpondo uma proposição, como quando diz: em Deus há 
bondade, porque também aqui se designa alguma diversidade, que compete ao intelecto, e uma unidade que 
é necessário se refira à coisa” (SCG I, c. 36)

33 SCG I, 50: “Por se conhecer a si mesmo, conhece o que dEle procede imediatamente. E, isso sendo conheci-
do, conhece por sua vez o que disso imediatamente procede. E assim conhece todas as causas intermediárias, 
até o último efeito. Logo, Deus conhece tudo que existe nas coisas”.

34 SCG I, 72: “Logo, uma vez que é inteligente, existe nEle a vontade, com a qual se compraz no seu ser e na sua 
bondade”.
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de essência, Deus quer todas as coisas, dele distintas, e as quer não tirando delas a contingência 
nem sendo as coisas causa de seu querer. Deus só não pode querer o impossível, ou seja, aquelas 
coisas que têm em si alguma repugnância intrínseca, por implicar contradição (ente e não-ente). 
Não querendo as coisas por necessidade, atribui-se a ele o livre-arbítrio, o que significa que Deus 
não age por impulso natural, é senhor de seus atos e de si, como já dissera Aristóteles: é livre o 
que é causa de si35. Não há em Deus paixões afetivas, mas em razão da perfeição de sua operação 
(a autointelecção) há deleite e prazer. Em sua vontade há amor, mas não há ódio nem o mal, que 
não pode querer. A discussão de todos esses aspectos da essência divina é feita por uma argu-
mentação articulada, sóbria (está-se longe da argumentação própria das Questões disputadas), 
fundamentada numa teoria do ser que apela frequentemente para Aristóteles e raramente para 
alguma passagem bíblica (cc. 72-96). O tratado de Deus termina, ou melhor, alcança seu belo 
acabamento com seis capítulos (cc. 97-102) sobre a vida de Deus. Estabelece-se primeiro que 
Deus tem vida e que é a sua vida, depois que sua vida é eterna, que ele é bem-aventurado e é sua 
própria bem-aventurança, e que a bem-aventurança de Deus excede a toda outra bem-aven-
turança. Assim, Deus é toda a felicidade, uma felicidade absoluta, incomparável, que ele expe-
rimenta na eterna intelecção de si. Em razão disso, o Livro I se encerrará, no seu explicit, com 
essa frase-oração: Ipsi igitur qui singulariter beatus est, honor sit et gloria in saecula saeculorum. 
Amen. “A Ele, portanto, que é bem-aventurado de um modo singular, a honra e a glória pelos 
séculos dos séculos. Amém.” Os outros três livros também terminarão de forma semelhante, com 
um “amém” que diz louvor e agradecimento, como, parece, é atitude própria e esperável de um 
filósofo-teólogo que se crê iluminado.

O livro II trata das coisas enquanto procedem de Deus. São 101 capítulos, que se pode assim 
ordenar: uma introdução sobre a necessidade e a utilidade do estudo (caps. 1-5) e três partes: a 
primeira explica a produção das coisas no ser (cc. 6-38); a segunda aborda a distinção das coisas 
(cc. 39-45), e a última, a natureza dos seres criados e distintos (cc. 46-101). Na introdução, Santo 
Tomás ressalta a necessidade do estudo das criaturas para o esclarecimento da fé, sua importân-
cia para eliminar os erros acerca de Deus e a perspectiva diferenciada do filósofo e do teólogo na 
consideração das criaturas. Fica evidente, por essas páginas, que o pensador medieval distinguia 
com bastante clareza a tarefa da filosofia e a da teologia: não as confundia, nem tomava uma 
pela outra, embora pudesse haver algo de comum nas criaturas, visto pelas duas. Os princípios, 
porém, eram diferentes:

Nam Philosophus argumentum assumit ex propriis rerum causis; Fidelis autem ex Cau-
sa prima; ut puta, quia sic divinitus est traditum; vel quia hoc in gloriam Dei cedit; vel 
quia Dei potestas est infinita. Unde et ipsa máxima sapientia dici debet, utpote supe-
raltissimam Causam, considerans (…) et propter hoc sibi, quase principali, philosophia 
humana deservit. Et ideo interdum ex principiis philosophiae humanae, sapientia divina 
procedi36.

Pode-se perguntar se aqui, na Suma contra os gentios, Tomás procede como teólogo ou como 
filósofo. Achou-se que, pelo menos nos três primeiros livros, Tomás, elaborando os “prolegôme-
nos” da fé, comportava-se como filósofo. Na realidade, no todo e na intenção principal da obra, é 

35 Aristóteles, Metafísica, I, 2, 982b.
36 SCG II, 4: “Pois o Filósofo assume argumento das próprias causas das coisas; o fiel, porém, da causa primeira, 

como, por exemplo, se foi divinamente transmitido; ou porque isso resulta na glória de Deus, ou porque é 
infinito o poder de Deus. Donde se deve chamar de máxima a sabedoria, enquanto considera a causa altíssi-
ma, (…) E por causa disso, serve-a, como a principal, a filosofia humana. E pelo mesmo motivo a sabedoria 
divina procede às vezes pelos princípios da filosofia humana”.
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teólogo, faz obra de teologia, e usa, sem maiores escrúpulos, de princípios da filosofia. Não está 
do lado dos que pensam uma “dupla verdade”: a verdade da filosofia ou da razão e a verdade da 
teologia ou da fé. Está fortemente convencido de que a verdade só tem uma só fonte37. Mas dei-
xou claro, ao terminar o cap. 9 do livro I, que era seu intento buscar por via da razão as verdades 
referentes a Deus que a razão pode investigar. E isso, declara no início do livro II, é útil à fé.

Após esses preliminares, inicia-se o tratado das criaturas, das quais Deus é o princípio onto-
lógico universal. A Deus compete criar, isto é, ser o princípio do ser das coisas (c. 6). Pareceria 
estranho que a demonstração da tese se baseasse em Aristóteles (que não atingiu a ideia de cria-
ção, uma das verdades de fé) e se fechasse com uma curta citação do Livro de Jó, que “confirma” 
a tese: “[Deus] que faz coisas grandes, admiráveis, insondáveis e inumeráveis”. Mas esse procedi-
mento, que permeará todo o livro II, é bem a confirmação do que se escreveu acima. Pela razão 
se pode chegar às outras afirmações: que há em Deus potência ativa, que nele se identificam a 
potência e a substância, como se identifica a potência com a ação divina e, por fim, como se pode 
atribuir a Deus a potência, como princípio do efeito externo, já que intelecção e volição estão em 
Deus não como potências, mas como ações (cc. 7-9). Mas produzir no ser as criaturas implica, 
de algum modo, uma relação entre o princípio e o principiado (cc. 11-14). Que se entenda a 
natureza dessa relação: não é real em Deus, mas na criatura referente a seu princípio. Como o 
problema não é simples, lá se vão dois capítulos para explicar essa relação que não tem a ver com 
a essência divina (como a intelecção e a volição), e se predica de Deus apenas segundo o modo 
de entender — secundum modum intelligendi tantum38.

Deus criador (cc. 16-38). É necessário, então, explicar o ato da criação. Primeiro, criar signifi-
ca produzir no ser as coisas, sem algo preexistente (ex nihilo), por exemplo, a matéria que antigos 
filósofos afirmavam que sempre existiu e não tinha causa. Por isso, explica Tomás, aceitavam a 
opinião de que ex nihilo nihil fit — que pode ser verdade tratando-se de agentes particulares: Ad 
universalis autem agentis, quod est totius esse activum, cognitionem nondum pervenerant, quem 
nihil in sua actione praesupponere necesse est39. Em segundo lugar, o ato de criar não é movimento 
nem mudança, como não admite sucessão: creatio in instanti. São dados cinco argumentos, dos 
quais o segundo talvez seja o mais radical: em todo movimento sucessivo há algo intermediário 
entre os extremos, ou seja, algo que sempre se atinge antes de se chegar ao termo. Ora, entre o ser 
e o não-ser, os extremos da criação, não pode haver intermediário algum: logo, não há sucessão40. 
Nessas circunstâncias, só Deus pode criar e pode criar tudo, não por necessidade de sua natureza, 
mas pelo arbítrio de sua vontade, em oposição a alguns filósofos que diziam que Deus opera por 
necessidade natural41. Deus pode criar tudo, operando segundo sua sabedoria, mas há coisas que, 
parece, não pode fazer. A questão devia ter alguma importância para que tal ressalva merecesse 
de Tomás nada menos que 23 argumentos42. Não há lugar aqui para examiná-los, nem estabelecer 
qual deles é mais importante. Mas é sabido que a discussão sobre a onipotência divina vinha 
de longe, pelo menos desde o confronto entre dialéticos e antidialéticos, no século XI, quando 

37 A concordância entre razão e fé, acha Tomás, pode ser esclarecida de maneira puramente filosófica: SCG I, 
7. E no De Veritate (14, 10) lista cinco razões de se considerar a fé necessária para a razão. Veja-se Boehner-
Gilson, 1985, p. 452.

38 SCG II, 13.
39 SCG II, 16. “Eles não haviam ainda chegado ao conhecimento do agente universal, causa de todo ser, o qual, 

para sua ação, não necessita de pressupor coisa alguma”.
40 SCG II, 19.
41 SCG II, 23 (in fine). Não se nomeiam esses filósofos, mas se pode pensar em todos os emanentistas na esteira 

de Plotino (Enéadas V, 1, 6), como, entre os cristãos, Escoto Erígena (De Divisione Naturae III, 7).
42 SCG II, 25.
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Pedro Damião, irritado com aqueles que banalizavam o mistério de Deus, se pôs a discutir os 
limites lógicos da ação divina43.

Todo-poderosa, a ação divina é temporal em seus efeitos. Deus criou o mundo no tempo. 
Uma questão também de máximo interesse, para merecer de Tomás oito capítulos (cc. 31-38). 
A eternidade do mundo vinha de Aristóteles, que não encontrava meios de entender um antes e 
um depois do tempo, entendido como medida do movimento eterno do universo. Para Tomás, 
a eternidade do mundo não é uma boa ideia filosófica, mas se dá ao trabalho de apresentar e re-
futar (o termo latino empregado é solutio, que poderíamos entender por solução, dissolução) os 
argumentos levantados “da parte de Deus”, os da “parte das criaturas” e, por fim, os provenientes 
da maneira pela qual as coisas são feitas. Isso não significa que seja aceitável a opinião de dou-
tores cristãos para os quais se pode provar, pela razão, que o mundo teve início: os argumentos 
dessa opinião não concluem necessariamente (c. 38). É a fé católica que afirma com toda certeza 
o início do universo.

A seguir, o interesse de Tomás se volta para a distinção das coisas: Deus não só criou as 
coisas, mas as criou diferentes, por exemplo, as imateriais não têm possibilidade para o não-ser, 
como também aquelas que não têm contrariedade. A distinção entre as coisas não decorreu do 
acaso, nem da matéria-prima, nem da contrariedade dos agentes, nem da ordem existente entre 
os agentes segundos, nem foi feita por algum anjo que introduzisse formas diversas na maté-
ria. Também não resulta dos méritos e deméritos, como afirmava Orígenes44, que achava que 
a distinção proviria dos movimentos do livre-arbítrio das criaturas racionais. No início Deus, 
por sua bondade, criou todas as coisas iguais e todas espirituais e racionais. Depois, seguindo 
o livre-arbítrio, foram por caminhos diversos, umas substâncias aderindo mais a Deus (an-
jos), outras menos (as almas), outras se afastaram (os demônios). Deus diversificou as coisas 
corpóreas, segundo a diversidade das criaturas racionais: a corpos mais nobres se uniram as 
substâncias espirituais mais nobres, para que “a criatura corpórea servisse de várias maneiras às 
diversas substâncias espirituais”. Embora escusando Orígenes, que se vira forçado a desenvolver 
essa teoria para combater antigos hereges, Tomás combate por nada menos que 15 argumentos 
sua opinião, para afirmar que a primeira e verdadeira causa da distinção das coisas “é o próprio 
querer divino, que quis dar à criatura a perfeição que lhe era possível” (c. 45).

Entre as coisas criadas e distintas por Deus estão as substâncias espirituais, primeiro as que 
têm uma natureza comum, isto é, inteligência, vontade, imaterialidade, e cuja essência é distinta 
da existência (cc. 46-55): os anjos e as almas. Consideram-se depois as almas, como substâncias 
espirituais unidas a corpos, e aí analisa-se a natureza dessa união, a unidade substancial, sua 
duração, sua origem, e como se une a alma ao corpo humano (cc. 56-90). O livro II vai terminar 
com a atenção para a substância espiritual, não unida ao corpo, o anjo. Então é preciso abordar 
sua existência: número, distinção e natureza e objeto de seu conhecimento (cc. 91-101). Toda 
matéria será tratada em relação à verdade da fé — quantum ad fidei veritatem pertinet. Com 
efeito, anjos e almas têm a ver com a fé, mas o que se vê pela frente é um complexo conjunto 
de argumentos para provar como essas criaturas intelectuais foram feitas e colocadas no mais 
elevado vértice da criação.

O livro III, o mais longo de todos os livros (163 capítulos), examina o governo divino das 
criaturas, enquanto Deus é o fim de todas elas, em especial das criaturas inteligentes. Pode-se 
considerá-lo também em três partes: Deus, fim de todas as coisas (cc. 2-63); Deus governando 

43 Veja-se Bohner-Gilson, História da Filosofia Cristã, p. 249-253.
44 Origenes, Sobre os Princípios, II, 9. É de notar que o livro de Orígenes é nomeado por seu título em grego: 

Periarchón.
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todas as coisas (cc. 64-110); Deus governando os entes inteligentes (cc. 101-163). Comparando 
a Suma contra os gentios com a Suma de teologia, Torrell observa que a parte sobre a providência 
é bem mais desenvolvida na Suma contra os gentios, enquanto a parte que concerne ao agir vir-
tuoso do homem em busca de seu verdadeiro fim é muito mais extensivamente tratada na Suma 
de teologia45. E dá a razão:

É possível que a amplitude do espaço reservado à providência tenha um motivo efeti-
vamente contingente (uma vez que na mesma época Tomás trabalha em sua Expositio 
super Iob, que a tem como tema central), mas em vez disso pressentimos que ele está pro-
curando a melhor maneira de redigir sua exposição do conjunto da teologia. Um espírito 
como o seu, com tal poder de síntese, não podia satisfazer-se com a dispersão a que o 
condenara seu papel de comentador das Sentenças; busca, pois, outras vias. O plano da 
Suma teológica sem dúvida o deixará mais satisfeito, porém o leitor não deve concluir daí 
que está dispensado de consultar a obra precedente; ela permanece indispensável46.

Não há lugar para fazermos aqui nem sequer o que foi sucintamente feito para os livros 
anteriores. Mas a atenção se voltará para um problema levantado logo no início do livro III: 
sendo Deus criador o agente por excelência que age por causa de um fim e esse fim é o bem, 
como acontece que haja o mal nas coisas? É o tema que ocupa os capítulos 4 a 15: a causalidade 
do mal (cc. 4-6), a natureza do mal (cc. 7-9), o mal moral ou pecado (cap. 9), a causa eficiente 
do mal (cap. 10), o mal se funda no bem (c. 11), o mal não destrói totalmente o bem (c. 12), a 
causa acidental do mal (cc. 13-14) e, encerrando a exposição, contesta-se a tese maniqueísta de 
que haja o sumo mal, princípio de todos os outros males (c. 15). É notável a insistência de Santo 
Tomás em apontar a vontade como causa e origem do mal: não em si, pois criada por Deus ela é 
naturalmente boa e dirige-se naturalmente ao bem, mas, explica José Martinez47, “ela pode fazer 
com que a razão não considere o objeto que lhe apresenta, e, portanto, pode fazer que não lhe 
seja apresentado, ou pode também fazê-lo considerar outro objeto que seja reto e ordenado e, 
em consequência, fazer que a necessidade que lhe impõe o último juízo prático da razão não seja 
em direção ao mal, mas ao bem”.

Se por sua natureza a vontade da criatura está voltada para seu fim, que deverá coincidir 
com o Fim último objetivo, que é Deus, e essa tendência encaminha-a para a felicidade, Santo 
Tomás se estende por muitos capítulos para conceituar a natureza e os limites dessa felicidade 
(cc. 26-63). Grande parte dessa exposição tem caráter negativo: o que a felicidade não é. Chama 
atenção a exclusão do conhecimento de Deus, demonstrativo ou pela fé, nesta vida. Santo Tomás 
está convencido de que nesta vida não se atinge a felicidade perfeita, em que pesem todas as opi-
niões daquelas antigas “preclaras inteligências” (c. 48), Que esta vida seja precária demais para 
termos a felicidade perfeita, não há como não concordar com os filósofos antigos, incluindo-se 
aí, sobretudo, Aristóteles e, depois dele, Alexandre de Afrodísia e Averróis, que pensavam que 
a felicidade consistia na união com a substância separada, mas nesta vida. Santo Tomás põe a 
felicidade humana na visão beatífica, possível na outra vida, visão de caráter inteiramente sobre-

45 Torrell, Iniciação, p. 135.
46 Ibidem.
47 José M. Martínez, Introducción al libro terceiro. In: Santo Tomás de Aquino. Suma contra los Gentiles, 

II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1953, p. 19. Em nota, Martínez acrescenta que há outro defeito, 
mais radical ainda que o apresentado, do qual Santo Tomás fala, em seu comentário ao livro II das Sentenças 
(dist. 34, a. 3, ad 4): o poder da vontade para ser causa do mal ou pecado, um “poder pecar” que advém à 
vontade, pelo fato de ter sido criada do nada: ex nihilo. Cita-se também De Veritate, q. 24, a. 7. Mas, à diferen-
ça do defeito da vontade, exposto no texto da Suma, esse não é voluntário, mas natural e necessário.
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natural, um ato sem sucessão, eterno, pelo qual se verá a Deus e dele se participará. O exame da 
visão que sobre-eleva e realiza o desejo humano de felicidade tem como relevante lugar paralelo 
a Questão 12 da primeira parte da Suma de teologia48.

Muitas outras questões são explicitadas e discutidas neste livro III, ressaltando-se o que Santo 
Tomás afirma a respeito da própria Providência Divina (cc. 64-83), como, por exemplo, que ela 
não exclui totalmente das coisas o mal, não exclui a contingência das coisas, não subtrai o livre-
arbítrio, não exclui o fortuito nem o casual, que ela alcança os contingentes singulares e que sua 
execução se faz por meio das causas segundas. São páginas de valor inegável para se compreender 
como Santo Tomás compatibiliza a onisciência, a onipotência e a bondade divinas, necessárias e 
absolutas, com sua criação, ontologicamente contingente e moralmente capaz do mal.

O livro IV, diferentemente dos anteriores, vai tratar de verdades que excedem a luz da razão, 
num procedimento que é explicado com toda clareza no proêmio (cap. 2). Ali Santo Tomás 
distingue três conhecimentos do homem, referentes às coisas divinas: o primeiro, enquanto o 
homem, mediante a luz natural da razão e pelas criaturas, sobe até o conhecimento de Deus; o se-
gundo, enquanto a verdade divina, que excede o intelecto humano, desce até nós pela revelação; 
o terceiro, enquanto a mente humana é elevada à perfeita intuição das coisas reveladas. Há assim 
duas vias: uma de subida, onde a razão natural eleva-se ao conhecimento de Deus mediante as 
criaturas; outra, de descida, onde a revelação desce até o homem, para que ele, pela fé, possa crer 
nas verdades suprarracionais. Essas são, portanto, o objeto do livro IV, numa ordenação que o 
próprio Santo Tomás explicita nesse admirável proêmio: em primeiro lugar, as coisas sobre Deus, 
que são propostas para ser cridas, como a Trindade divina (cc. 2-26); em segundo lugar, as coisas 
realizadas por Deus, como a obra da Encarnação e as que lhe seguem: o mistério da Encarnação 
(cc. 27-55); o mistério dos sacramentos (cc. 56-78); em terceiro lugar, as coisas que são esperadas 
no último fim do homem, como a ressurreição e a glorificação dos corpos e a felicidade eterna 
das almas, bem assim as coisas que com essas se relacionam (cc. 79-97).

Já foi observado que o conteúdo doutrinal dos capítulos sobre a Santíssima Trindade da 
Suma contra os gentios não é um tratado exaustivo do tema, como Santo Tomás fará poucos anos 
depois, ao escrever a primeira parte da Suma de teologia49. Mas a matéria vem perfeitamente 
ordenada: depois de se afirmar que há em Deus geração, paternidade e filiação e que o Filho 
é Deus, passa-se a explicar que em Deus o Filho procede por geração e, depois, que o Espírito 
Santo procede por amor. Ora, houve erros contra a divindade do Filho, nomeadamente os de 
Fotino, Sabélio, Ário, que são refutados um por um. Aborda-se depois a natureza da geração do 
Filho, iniciando-se pelas dificuldades que a razão humana encontra justamente porque parte das 
criaturas, pois Pai e Filho se distinguem pessoalmente e, entretanto, possuem uma só essência 
ou natureza, sendo um só Deus. Um extenso capítulo (c. 11) expõe como deve ser entendida a 
geração em Deus e o que diz a Escritura sobre o Filho de Deus50. Adiante se entenderá a geração 
divina semelhante à geração ou concepção do verbo intelectual em nosso intelecto. Mas há uma 

48 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, v. 1 parte I — Questões 1-43, São Paulo, Loyola, 2001, p. 255-283.
49 Jesús M. Pla, Introducción al libro IV. In: Santo Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, II, Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos, 1953, p. 561.
50 Atenda-se ao final do capítulo, onde Santo Tomás, concebendo diferentemente os papéis de pai e mãe (o do 

pai, ativo, e o da mãe, passivo), chega à conclusão de que Deus só pode ser dito “pai”. “Por isso, o que dis-
tintamente pertence ao pai e à mãe na geração carnal, tudo isso, na geração do Verbo, é atribuído ao Pai na 
Sagrada Escritura, pois se diz do Pai que dá a vida ao Filho e que concebe e é parturiente”. Estaria aludindo a 
João 5,26.
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diferença fundamental, porque nosso intelecto passa da potência ao ato e em Deus não há tal 
passagem, porque está sempre em ato, e “o intelecto em ato nunca está sem o verbo”51.

A terceira pessoa divina é o Espírito Santo. Apoiado em numerosas passagens da Sagrada 
Escritura, Santo Tomás afasta primeiro a opinião de uns quidam que afirmaram que o Espírito 
Santo era uma criatura, a mais excelente de todas, mas uma criatura. Entre esses quidam estavam 
Ário e Macedônio. São doze argumentos, rebatidos em capítulo posterior (c. 23) também por 
12 contra-argumentos. Mas agora (c. 17) é preciso provar que o Espírito Santo é Deus e, além 
disso, é pessoa subsistente, contra a opinião de uns quidam (entre eles, de novo Macedônio) que 
preferiam dizer que o Espírito Santo é a própria divindade do Pai e do Filho ou, pior ainda, que 
se trata apenas de uma perfeição acidental dada por Deus à nossa alma. Diante da autoridade 
escriturística, essas ideias não são de se aceitar. Estabelece-se, ao contrário, que Deus, sendo in-
telecto, “gera” o Verbo, e sendo vontade, inclina-se para o objeto de seu amor, que, sendo Deus 
mesmo, é amado: o amor com que Deus se ama é o Espírito Santo, assim chamado como se fosse 
uma expiração (c. 19). Mostrado o significado da terceira expressão pessoal de Deus, passa-se, 
sempre com o apoio da Sagrada Escritura, ao exame dos efeitos atribuídos ao Espírito Santo, pri-
meiro os gerais, como o governo e a propagação das coisas, o domínio e a vida, depois os efeitos 
específicos, relativos às criaturas racionais, e aos dons divinos a elas concedidos (cc. 20-21). O 
Espírito Santo move as criaturas, tornando-as amantes de Deus, livres e não servas, inibindo e 
mortificando as obras da carne (c. 22). Essa primeira parte do livro IV termina com a afirmação 
de que o Espírito Santo procede do Filho, em que pesem argumentos contrários a essa processão, 
chegando mesmo alguns a dizer que o Espírito Santo vem do Filho, mas não procede: o que é ridí-
culo — ridiculosum est (c. 24). Sabe-se o que está por trás disso: a velha controvérsia entre gregos 
e latinos, que desaguou no Sínodo de Calcedônia, no símbolo constantinopolitano e em diversas 
declarações do Pontífice Romano, que confirmou os antigos concílios — tudo citado no texto 
(c. 25)52. O último capítulo (c. 26), de certo modo, resume a discussão precedente e reafirma que 
só há três pessoas em Deus: uma improcedente (o Pai), outra que procede por via de intelecção 
(o Filho) e a terceira, por via de amor (o Espírito Santo). E só pode haver essas três pessoas, dada 
a unidade da intelecção do intelecto e a unidade da volição da vontade.

A segunda parte do livro IV trata da Encarnação do Verbo (cc. 27-55) e dos sacramentos 
(cc. 56-78). Há de se entender a lógica dessa ordenação: o Verbo de Deus se encarna (é o mais 
admirável de todos os mistérios — inter omnia mirabilissimum est)53, a obra mais sublime en-
tre todas que superam o alcance da razão humana, levada a efeito com o fim da redenção dos 
homens, que pode ser considerada, primeiro, como a redenção realizada, feita, e, em segundo, 
como aplicada, isto é, que se realiza cada dia, por meio dos sacramentos e das boas obras.

A união substancial, pessoal-hispostática entre a natureza divina do Verbo e a natureza hu-
mana de Jesus foi algo bastante controvertido e teve muitos adversários. Santo Tomás expõe 
positivamente o mistério — o que pensa a fé católica a respeito da encarnação de Cristo (cc. 39-
55) — não sem antes fazer o exame de várias heresias, que sob aspectos diversos tentaram des-
truir o mistério da Encarnação. A esses haeretici são dedicados nada menos que onze capítulos 
(cc. 28-38), desde Fotino até Macário de Antioquia, com uma ênfase especial ao pensamento de 

51 SCG IV, 14.
52 A questão do Filioque: se se devia ou não incluir no Credo a expressão de que o Espírito Santo procede do Pai 

e do Filho, foi contestada pelos Padres Gregos temendo que o Espírito Santo fosse entendido como criatura. 
Ver: B. Studer, Filioque. In: Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs, Petrópolis, Vozes; São Paulo, 
Paulus, 2002, p. 572-573.

53 SCG IV, 27.
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Teodoro de Mopsuéstia e Nestório, sobre a união do Verbo com o homem54. Como foi dito, se 
devem ser combatidos, os erros possibilitam, de algum modo, o esclarecimento da fé.

A terceira e última parte do livro IV contém o que se pode chamar de escatologia (cc. 79-97). 
Trata da ressurreição como tal (cc. 79-81) e do estado dos ressuscitados, primeiro do homem 
todo, depois do corpo e da alma (cc. 82-95), Por fim, aborda o juízo final e o que virá após ele 
(cc. 96-97). É uma visão sintética, em que não falta, como, de resto, em todo o desenrolar da 
Suma, o encadeamento lógico, sempre baseado em dados da Sagrada Escritura, das questões 
novas com as já resolvidas: “do que acima foi exposto depreende-se” — ex premissis igitur apparet 
quod ou “como foi dito” — “como foi demonstrado” — ut ostensum est, são expressões conectivas 
habituais que manifestam esse rigoroso travamento.

Um “explicit” devido a Santo Tomás ou a algum secretário ou copista nos informa no fecha-
mento da Suma:

Explicit quartus líber et etiam totalis tractatus de fide catholica contra Gentiles a fratre 
Thoma de Aquino editus Ordinis Fratrum Praedicatorum
(Termina o livro quarto e também todo o tratado sobre a Fé Católica contra os Gentios, 
escrito por Frei Tomás de Aquino, da Ordem dos Frades Pregadores).

Pode-se observar as diferenças com o “Incipit”, acima citado:

Incipit líber de ueritate catholicae fidei contra errores infidelium editus a fratre Thoma de 
Aquino ordinis fratrum predicatorum55.
(Começa o livro sobre a verdade da fé católica contra os erros dos infiéis, publicado pelo 
frei Tomás de Aquino, da Ordem dos Frades Pregadores).

Valência filosófico-teológica

Alain de Libera, ao fazer sua apreciação da Suma contra os gentios, e referindo-se à estrutura 
de toda a obra, declara:

a organização de detalhe de Contra os gentios, o emaranhado de seus desenvolvimentos, 
as múltiplas digressões que o perpassam, as mudanças de perspectivas, as transições dis-
ciplinares que, sutilmente, a trabalham fazem com que não se saiba sempre se tratamos 
com uma suma de teologia ou com uma suma de filosofia56.

De fato, como se informou acima, é uma obra de teologia, mas com menos certeza se se trata 
propriamente de uma suma. Estamos diante de um “tractatus”, que, diferentemente da Suma de 
teologia e do gênero “Suma” (frequente no século XIII), não tem caráter escolar. E talvez não 
tenha todo aquele caráter polêmico, conflituoso, próprio de certos escritos da Escola (inclusive 
as Questões discutidas e os Quodlibetica do próprio Tomás), que o citado historiador ressaltou, 
entendendo que o “dado revelado é analisado por uma hermenêutica do conflito”57. Já se viu 
também por que Santo Tomás traz a seu texto os pagãos, muçulmanos, hereges, cristãos, do 
passado e do presente.

54 Muitos desses haeretici não são nomeados por Santo Tomás, que se restringe aos quidam, aliqui, alii etc. 
Gauthier se deu pacientemente ao trabalho de suprir: veja-se sua Introduction, p. 130-142 A referência aos 
maniqueus, mencionados com certa frequência no livro IV, pode estar relacionada com os cátaros, em espe-
cial sua facção albanesa.

55 Gauthier, Introduction, p. 109, 146-147.
56 Libera, Suma contra os Gentios, p. 512. Cf. nota 16 supra.
57 Ibidem, p. 508.
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Há algum acordo em que os três primeiros livros da Suma têm predominante caráter filo-
sófico, e somente o livro IV é teológico. Talvez não seja o caso de se apertar demais com essa 
caracterização. Santo Tomás é teólogo e seu “tratado” é sobre a fé católica, sua intenção é mani-
festada logo no capítulo 2 do livro I: “propositum nostrae intentionis est veritatem quam Fides 
Catholica profitetur, pro nostro modulo manifestare”58. Entretanto, parece não haver como não 
concordar com Alan de Libera quando escreve:

Contrariamente a Averróis, que se contenta em organizar socialmente sua coexistência 
muda e separada — uma espécie de autismo social para um mundo congelado —, Tomás 
não renuncia em fazer concordar a fé e a razão: para ele, o teólogo não é um intermediá-
rio inútil entre o filósofo, que entende sem acreditar, e o vulgo, que acredita sem enten-
der; ele deve garantir conceptualmente a transição de um espaço mental ao outro59.

Mais do que isso, inspirado pelos ideais apostólicos da Ordem Dominicana, Tomás está 
convencido da importância de seu oficio de mestre, muito embora, como se viu, a Suma contra 
os gentios não seja um livro para a sala de aula. Mas a tradição o reconheceu como um doctor, e 
com tanta admiração que lhe acrescentou ao título o de “angélico”. A leitura dessa obra traz, com 
facilidade, a impressão de que estamos diante de um mestre maior, que ensina com autoridade e 
não quer deixar as questões sem as soluções convenientes e convincentes. E para tanto ele possui, 
como se viu, um método para pesquisa, discussão e exposição da matéria teológico-filosófica.

Se, pois, a obra é teológica em sua intenção, e seu autor, um teólogo, aí se evidenciam diver-
sos aspectos filosóficos, ressaltados por mais de um estudioso, certamente em referência geral 
a Aristóteles, mas também a Platão e Avicena. Entre esses estudiosos, é preciso citar Jacques 
Maritain, um dos mais empenhados autores contemporâneos na reflexão sobre a ética, a política 
e a metafísica de Santo Tomás. Em citação de Dom Odilão Moura, escreve Maritain:

É um enorme erro — Gilson tem razão quando insiste nisso — o dizer, como repetem 
tantos professores de Filosofia, que a Filosofia de Santo Tomás é a filosofia de Aristóteles 
[…] A metafísica de Tomás não é a de Aristóteles, porque é metafísica de Aristóteles in-
teiramente transfigurada, o que quer dizer que o teólogo Tomás a levou para o serviço da 
Teologia: humildemente e sem se gabar disso, a sabedoria metafísica, no grau de apreen-
são intuitiva mais profunda e mais universal, de que a razão é capaz. Uma metafísica 
nascida da intuição do ato de ser60.

Nessa metafísica transfigurada ficam explícitos certos princípios: Deus é o princípio do ser, 
nele se identificam essência e existência, que se distinguem realmente nas criaturas, e a noção 
analógica do ser. Uma metafísica, que o mesmo Maritain prefere chamar de realismo crítico, 
volta-se para a realidade objetiva, pois Deus só pode ser atingido a partir do mundo sensível: 
para Santo Tomás, desde o primeiro capítulo do livro I, rejeita-se a opinião daqueles que acham 
que não cabe demonstração da existência de Deus, por ser a existência de Deus evidente por si 
mesma. Se tal opinião se pode valer de Santo Anselmo (e pode: ver o argumento 2 e a resposta a 
ele, nesse mesmo capítulo 1), o certo para Santo Tomás é voltar a Aristóteles, para reexaminar o 
valor das proposições, digamos, de realidade.

58 SCG I, 2, “O propósito de nossa intenção é manifestar, de nossa maneira, a verdade que a Fé Católica 
professa”.

59 Libera, Suma contra os Gentios, p. 517-518.
60 Dom Odilão Moura, Introdução à Suma contra os Gentios, p. 9 (ver nota 4 supra). É bem verdade que, 

segundo informação de Gauthier (Introduction, p. 114), Santo Tomás nomeia Aristóteles mais de 450 vezes, 
cerca de dez vezes mais que Agostinho, e é graças a Aristóteles que ele refuta os erros da filosofia pagã.
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Deus é o princípio do ser. Primeiro ente, imprincipiado, não podendo ser dito causa de si 
mesmo (pela impossibilidade lógica que a afirmação acarreta), que não admite a diferença entre 
a existência e a essência, porque é ato sem mistura de potência, eterno, sem matéria, simples, 
não sendo corpo, é sua própria essência, acima de todo gênero, não entrando como princípio 
formal nas coisas — tudo isso pode-se ver demonstrado na segunda parte do livro I. Sobre esses 
fundamentos, Santo Tomás busca demonstrar que Deus é o princípio das coisas, enquanto as 
produz no ser, e mais, é causa do ser de todas as coisas — nihil praeter ipsum est nisi ab ipso61.A 
“produção no ser” é o ato de criar, que significa, sem mais, fazer existir, ex nihilo. E isso só a Deus 
pertence, porque sendo a primeira de todas as operações possíveis só pode competir ao Primeiro 
Agente e Causa Universal, em absoluto, enquanto outros agentes não são causa de ser simpliciter, 
mas causa de um ser determinado — causa essendi hoc62.

Produzindo as coisas no ser, de modo absoluto, isso poderia ser entendido que Deus criou 
o ser em geral, deixando indiferenciadas as coisas. Não é bem assim. O capítulo 45 do livro II é 
de importância excepcional e não menor beleza, para se entender como Santo Tomás vincula 
o universo a Deus por via da semelhança, omne agens intendat suam similitudinem in effectum 
inducere 63. Deus é a primeira e verdadeira causa da diversidade das coisas: depois de 7 argumen-
tos, Tomás pôde concluir:

Est igitir diversitas et inaequalitas in rebus creatis non a casu [c. 39], non ex materiae 
diversitas [c. 40]; non propter interventum aliquarum causarum [cc. 41-43], vel merito-
rum [c. 44], sed ex própria Dei intentione perfectionem creaturae dare volentis qualem 
possibile erat eam habere64.

No grau mais eminente de semelhança estão as criaturas espirituais, que, sendo inteligentes, 
mais se aproximam do intelecto divino, quando mais se verifica o princípio: o efeito é perfeito 
ao máximo quando volta a seu princípio. É de dizer-se que a perfeição máxima do universo se 
verifica nessas criaturas espirituais65, pois elas incluem em si as criaturas corporais, não segundo 
extensão quantitativa, mas de modo simples e inteligível, e nisso imitam a Deus, que contém em 
si todas as criaturas66.

Em Deus se identificam essência e existência, não, porém, nas criaturas. Tomás se inscreve 
aqui numa longa discussão que vem de Avicena, e que se desdobra na questão da contingência 
das criaturas e da necessidade de Deus e, por extensão, no sentido do ato de criação, no qual Deus 
dá existência à essência das coisas67. Em Deus, não havendo potência (passiva), o ato de existir 
é sua própria essência, o que significa que Deus é absolutamente necessário, isento de qualquer 
contingência68. Criadas do nada, as criaturas são contingentes por sua natureza, na medida em 

61 SCG II, 15: “[deve-se a seguir demonstrar que] nenhuma coisa há, fora de Deus, que dele não provenha”.
62 SCG II, 21. Assim, o homem causa um homem, um artista causa uma coisa branca. O simpliciter, isto é, em 

absoluto, significa que não há coisa alguma preexistente de que se causa outra.
63 SCG II, 45.
64 SCG II, 45: “Portanto, a diversidade e a desigualdade nas coisas criadas não provêm do acaso, nem da diver-

sidade da matéria, nem da intervenção de algumas causas ou méritos, mas da própria intenção de Deus, que 
quis dar à criatura a perfeição a ela possível”.

65 SCG II, 46. “Ora, a forma segundo a qual Deus produz a criatura é uma forma inteligível que há em Deus, 
pois Deus opera pelo intelecto, como acima se mostrou (cc. 23, 24)”.

66 SCG II, 46.
67 É de utilidade ver o que expõe Stephen P. Menn, em Metafísica: Deus e ser. In: A. S. McGrade (org.), Filo-

sofia Medieval, Aparecida, Ideias e Letras, 2008, p. 179-206.
68 SCG I, 22: “Quod in Deo idem est esse et essentia” — parece clara a inconveniência de traduzir: “Em Deus 

o ser identifica-se com a essência”. A identificação em Deus da existência com a essência é uma afirmação 
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que seu ato de existir foi recebido em sua essência, não partiu delas, como a forma que é recebida 
na matéria, mas tal recepção não é possível sem uma causa eficiente. Deus é a causa eficiente 
universal de todas as criaturas, sejam elas corpóreas e materiais, sejam intelectuais puras, sejam 
intelectuais mistas (o homem, dotado de alma e corpo)69.

Ora, todo esse dizer a respeito de Deus, todos os nomes que lhe são atribuídos, as perfeições 
divinas, as relações que as criaturas têm com o Criador, tudo descansa, se assim podemos dizer, 
numa plataforma analógica. Santo Tomás dedica diversos capítulos à questão (I, caps. 30-34), 
desde o exame de quais nomes se pode predicar de Deus, e mesmo sendo vários esses nomes 
não repugnam à simplicidade de Deus, devendo, porém, excluir-se qualquer predicação unívo-
ca ou equívoca, até a definição de que as coisas que se dizem de Deus e das criaturas só podem 
ser ditas analogicamente. Se há uma radical diferença entre Deus e as criaturas, como acima 
se viu, falar de Deus a partir das criaturas significa, basicamente, atribuir a Deus qualidades e 
aspectos existentes nas coisas criadas não apenas dentro de certa proporção (em grego a palavra 
analogia já significa proporção), mas no que se chamou de proporcionalidade própria, quando 
se remete à analogicidade de significado entre o ser de Deus e o ser das outras coisas. Deus é 
ens (ser) e a criatura também. Mas em Deus o ens implica o esse (existir) necessariamente e, por 
consequência, é o Ipsum esse subsistens, o próprio Existir Subsistente, o Existente por si mesmo. 
A criatura é um esse por participação, e a própria linguagem o é. Isso faz que só se possa falar de 
Deus analogicamente70.

Apesar de a autoridade de Aristóteles permear todo o aparato demonstrativo usado por Santo 
Tomás na Suma contra os gentios, é de reconhecer que a teologia de Agostinho é a referência de 
Tomás, que é um leitor crítico, explicativo e, muitas vezes, corretivo, e alimentando a intenção de 
completar Agostinho, especialmente na doutrina da Trindade, da Graça e dos sacramentos.

É de notar-se que, embora Santo Agostinho tenha vislumbrado a teologia como ciência, como 
observa Dom Odilão Moura71, Tomás estabeleceu o estatuto científico da teologia, partindo do 
conceito de ciência de Aristóteles, procedendo por uma rigorosa “ordem de razões”, para eviden-
ciar que crer é razoável e que as verdades de fé, embora superem a razão humana, não lhe são 
contrárias. Não é assim uma teologia em que a vontade supera o intelecto e o afeto, o raciocínio, 
como queria seu colega em Paris, o franciscano São Boaventura. Para Tomás, os sentimentos de 
piedade, os afetos religiosos e outros dons do Espírito Santo são convenientes ao teólogo, mas 
não entram na essência do discurso teológico72. Para ele, a teologia parte dos princípios revelados 
por Deus, mas é uma ciência produzida pela razão natural73.

expressa por Santo Tomás em diversos lugares (paralelos): De ente et essentia, c. 4; I Sent. Dist. 8, q. 1, a. 1; 
Compendium Theol., c. 11, Summa Theol. I, q. 3, a. 4.

69 SCG II, 16. Ver também: II, 52-53.
70 A concepção analógica do ens não é aceita, como se sabe, por Duns Escoto, que, para manter a unidade da 

ciência do ser, ou seja, a metafísica, adotou a noção unívoca de ens (Opus Oxo. I, d. 3, q. 3, n. 9). Veja-se Sum-
ma Theol, I, q. 13, onde Santo Tomás trata longamente dos nomes aplicáveis a Deus.

71 Moura, Dom Odilão, Introdução, p. 10.
72 Ibidem.
73 Essa compreensão da teologia científica pode ser verificada nas três mais importantes obras de teologia de 

Tomás: a Suma de Teologia, o Compêndio de Teologia e a Suma contra os gentios. Nota-se que os estilos são 
diferentes, como são diferentes os destinatários.
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Traduzir e ler

Referimo-nos no início dessa introdução que o texto aqui traduzido da SCG é o da Edição 
Leonina, cuja publicação se deu entre os anos de 1918 e 193074. Nosso trabalho não desce aos 
detalhes das dificuldades da reconstituição do texto, e o toma como estabelecido o suficiente 
para uma tradução que seja útil ao leitor interessado no pensamento medieval e, em particular, 
no de Santo Tomás.

Ora, aceito isso, surge, de qualquer modo, o desafio de traduzir um texto escrito em latim 
escolástico, do século XIII. É o “idioma científico” universitário de então, que busca a precisão 
conceitual, em geral despojado de figuras literárias e, por consequência, árido75.

Isso poderia dar a falsa impressão de facilidade, suposto que a estrutura gramatical e ló-
gica não apresente novidade: um rio extenso e raso, permitindo uma navegação tranquila. A 
realidade, entretanto, não é bem essa, por várias razões, entre as quais o fato de que, mesmo 
conhecendo-se alguns aspectos da atmosfera universitária da época, do estilo de Santo Tomás, a 
história do texto etc., resta sempre a distância hermenêutica entre mentalidades. Pode-se admi-
rar a excepcionalidade desse pensador, sua profundidade, seu perfil contemplativo, o rigoroso 
trato das matérias teológicas e filosóficas, e pode-se até tentar fazer um retrato o mais possível 
aproximado do pensador que os contemporâneos tiveram em alta conta, mas jamais se poderá 
saber se se atingiu o objetivo: recriar sua presença e apreender com inteira fidelidade seu pen-
samento. Não há tradução que não se ressinta disso e a nossa com mais razão. Bem que se pode 
ler o que o próprio Santo Tomás escreveu sobre o que se deve esperar do ato de traduzir. No 
proêmio de seu Contra errores graecorum, preparando o leitor para entender as dificuldades de 
entendimento entre gregos e latinos, concordes na doutrina, mas discordes nas palavras, Santo 
Tomás escreve:

Unde ad officium boni translatoris pertinet ut ea quae sunt Catholicae fidei transferens, 
servet sententiam, mutet autem modum loquendi secundum proprietatem linguae in 
quam transfert. Apparet enim quod si ea quae litteraliter in Latino dicuntur, vulgariter 
exponantur, indecens erit expositio, si semper verbum ex verbo sumatur. Multo igitur 
magis quando ea quae in una lingua dicuntur, transferuntur in aliam, ita quod verbum 
sumatur ex verbo, non est mirum si aliqua dubietas relinquatur76.

74 Em 1918: os Livros I-II; livro III, em 1926. Livro IV em 1930, segundo informação do Pe. Gauthier, In-
troduction, p. 35-36. Como especialista, Gauthier não apenas narra as vicissitudes da Edição Leonina, mas 
aponta-lhe as falhas, muitas devidas à época, quando diversos recursos da ecdótica de textos clássicos ainda 
não estavam disponíveis aos editores (p. 37). Mais adiante, tratando das fontes, Gauthier reconhece que esses 
editores não dispunham dos meios necessários para uma identificação correta das citações de Santo Tomás 
(p. 39).

75 Santo Tomás não apreciava metáforas: “dicere enim aliquid per metaphoras pertinet ad poetas, et probabile 
est quod Empedocles, qui metrice scripsit, ut dicitur, multa metaphorice protulerit. Sed tamen sic aliquid 
dicere non sufficit ad cognoscendam naturam rei: quia res naturalis per similitudinem quae assumitur in 
metaphora, non est manifesta” (“Dizer algo mediante metáforas pertence aos poetas e é provável que Em-
pédocles, que escreveu com métrica, como se diz, tenha expresso muitas coisas metaforicamente. Mas dizer 
algo assim não é suficiente para conhecer a natureza da coisa, porque a realidade natural que se recebe pela 
semelhança que se assume na metáfora não fica esclarecida”): In II Meteorologicorum, 5, n. 4.

76 Contra errores graecorum ad Urbanun Papam, Proemium. Disponível em: <http://www.corpusthomisticum.
org/oce.html#69073>. Acesso em: 18-11-2014. “Donde pertence ao ofício do bom tradutor que, ao transferir 
aquelas coisas que são da fé católica, guarde o sentido, porém mude o modo de falar segundo a proprieda-
de da língua para a qual transfere. Com efeito, evidencia-se que se aquelas coisas que são ditas literalmente 
em latim são expostas em língua vulgar, a exposição não será conveniente, se se toma sempre palavra por 
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Adverte-se, pois, que o tradutor preserve o sentido, mas se respeite a índole da língua para a 
qual se traduz. Não se está livre da inconveniência se se toma palavra por palavra: ter-se-á, como 
resultado, alguma falta de clareza. Sabemos que a literalidade pode ocasionar não alguma, mas 
muita falta de clareza, a ponto de o leitor se sentir expulso da festa. Mas é possível também que 
a “criatividade” do tradutor o leve a perder o sentido do que traduz. É difícil saber que prejuízo 
é maior para o leitor.

Nossa tradução buscou um meio-termo, preferível.
Aqui está, pois, vertido em vernáculo o texto da Suma contra os gentios. Resta perguntar-se 

como lê-lo. Se se disser que Santo Tomás é um autor de fácil leitura, nem os especialistas con-
cordarão. Seguramente, a SCG, sendo um texto corrido (escrito modo oratório, em expressão do 
Pe. C. S. Suermondt), permite uma leitura compreensiva e, por vezes, agradável. Foi talvez por 
isso que Alain de Libera não temeu escrever:

Longe dos tiques de escrita, das convenções escolares e dos jogos de argumentação, Con-
tra os gentios é o livro mais rico e menos difícil do século XIII. É a melhor introdução 
possível ao pensamento de Tomás de Aquino: ela leva o leitor ao centro de um sistema 
que ela edifica, à medida, com ele77.

Mas é bom também não criar falsas expectativas no leitor, sobretudo aquele que toma pela 
primeira vez em mãos um livro de Tomás de Aquino. E se esse livro é a Suma contra os gentios 
não se dispensará um pouco de ascese intelectual, um esforço para se chegar ao conceito sem 
imagem, uma atenção redobrada à ordem das razões, ao encadeamento dos raciocínios, tarefa 
particularmente difícil, sobretudo em nossa época, em que agrada um pouco de caos nas ideias, 
associações sugestivas, gosto pelo insólito, superficialidade e frágil compromisso com a verdade. 
É possível que o encontro com Tomás de Aquino seja um bom antídoto a tudo isso. E pode-se 
começar refletindo sobre esta bela passagem do capítulo I do livro I:

O fim último de qualquer coisa é o que é intencionado pelo seu primeiro autor ou motor. 
O primeiro autor e motor do universo é um intelecto, como mais além se mostrará. É 
necessário, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto. Este é a verdade. 
É necessário, portanto, que a verdade seja o fim último de todo o universo e que na con-
sideração a respeito dela consista a sabedoria. […] Estabelece também o Filósofo que a 
Filosofia Primeira é a ciência da verdade, não, porém, de qualquer verdade, mas daquela 
que é a origem de toda a verdade, isto é, a que pertence ao primeiro princípio do ser de 
todas as coisas, donde também ser sua verdade o princípio de toda verdade, pois as coisas 
estão dispostas na verdade como no ser78.

Maurílio José de Oliveira Camello

Natal de 2014

palavra. Muito mais, portanto, quando aquelas coisas que se dizem numa língua são transferidas para outra, 
tomando-se palavra por palavra, não é de admirar se alguma dubiedade permanecer”.

77 Libera, Suma contra os gentios, p. 518.
78 SCG I, 1: Finis autem ultimus uniuscuiusque rei est qui intenditur a primo auctore vel motore ipsius. Primus 

autem auctor et moitor universi est intellectus, ut infra ostendetur. Oportet igitur ultimum finem universi 
esse bonum intellectus. Hoc autem est veritas. Oportet igitur veritatem esse ultimum finem totius universi; et 
circa eius considerationem principaliter sapientiam insistere.[…] Sed et Primam Philosophiam Philosophus 
determinat esse scientiam veritatis; non cuiuslibet, sed eius veritatis quae est origo omnis veritatis, scilicet 
quae pertinet ad primum principium essendi omnibus; unde et sua veritas est omnis veritatis principium; sic 
enim est dispositio rerum in veritate sicut in esse.
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Ordem e método desta obra

A intenção do sábio deve tratar das duas verdades sobre as coisas divinas e da destruição 
dos erros contrários. Uma dessas verdades pode ser investigada pela razão, mas a outra excede 
toda sua capacidade. Digo duas verdades sobre as coisas divinas em relação ao nosso conheci-
mento, que conhece as coisas divinas de várias maneiras.

Procede-se no tratado da primeira verdade [que pode ser investigada pela razão] por razões 
demonstrativas que possam convencer o adversário.

Mas, no tratado da segunda verdade [que excede a razão], não se pretende convencer o ad-
versário com razões, mas resolver as razões que ele tem contra a verdade, uma vez que a razão 
natural não pode contradizer a verdade de fé.

Portanto, em primeiro lugar trataremos da verdade que a fé professa e a razão investiga, com 
demonstrativas e prováveis razões, recolhidas dos livros dos filósofos e dos santos.

Depois, prosseguindo do mais conhecido ao menos conhecido, trataremos da verdade que 
excede a razão, resolvendo as razões dos adversários e declarando, ajudados por Deus, a verdade 
de fé com argumentos prováveis e de autoridade.

Entre as verdades sobre Deus deve ter prioridade, como fundamento de toda obra, o tratado 
da existência de Deus. Se isso não é estabelecido, toda consideração sobre as coisas divinas é 
necessariamente eliminada.

Pretendendo, portanto, descobrir, por via racional, as verdades sobre Deus que a razão hu-
mana pode investigar, ocorre:

• em primeiro lugar, considerar aquelas que lhe convém em si mesmo — LIVRO I,
• em segundo lugar, como as criaturas procedem dEle — LIVRO II, e
• em terceiro lugar, a ordenação das criaturas a Ele, como fim — LIVRO III.

As verdades sobre Deus que excedem a razão serão o objeto do LIVRO IV.
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Autores citados

Algazel [ou Al Ghazali] (1053-1111)
Nasceu em Tus na Pérsia. Foi professor em Bagdá, É considerado Filósofo, Teólogo, Jurista e Místco. 
Foi um islamita ortodoxo.
Obras citadas: Destruiçao dos Filósofos, em especial contra Avicena e de Alfarabi (século X), que foi 
Mestre de Avicena e promoveu, entre os árabes, as obras de Aristóteles.

Amaury de Bène (†1207), professor de lógica e teologia em Paris. Foi condenado, por suas doutrinas, em 
1204 pela Universidade de Paris, e em 1207 pelo Papa Inocêncio III.

Obras citadas: Nada escreveu e as suas ideias foram divulgadas pelos seus discípulos, os Amauri-
cianos.

Anaxágoras (500-428 a.C.)
Nasceu em Clazomenas, na Jônia. Filósofo grego pré-socrático. Entendeu o universo composto de 
infinitas sementes dependentes de um primeiro motor espiritual ou Nous.
Obra citada: Física.

Aristóteles (384-322 a.C.)
Nasceu Estagira, na Tácia. Santo Tomás o chama de O Filósofo.Em Atenas foi discípulo de Isócrates 
e depois de Platão, por cerca vinte anos. Em 335 funda a escola do Liceu que durou treze anos, Com 
o apoio de Alexandre, de quem por dois anos fora preceptor, forma uma biblioteca com importantes 
documento. Sua obra é vatíssima, mas conhecemos um pouco mais 150. Afastou-se da doutrina das 
Ideias de Platão e explicou a natureza composta de matéria e forma que se referem como potência e 
ato. Entender, conhecer, pensar são as atividades mais nobres. Assim, Deus é ato puro, primeiro motor 
imóvel.
Obras citadas: Tópicos, Metafísica; Física; Ética; Analícos Posteriores, Sobre as Partes dos Animais, 
Sobre o Céu e o Mundo, Sobre a Geração e a Corrupção, Sobre a Alma, Meteorologia, Sobre a Verdade, 
Categorias, Retórica.

Averrois [Ibn Roschd] (1126-1198), o Comentador.
Nasceu em Córdoba e faleceu em Marraquesh. Dedicou sua vida ao estudo de Aristóteles. Afirmou 
que Avicena deformara o pensamento de Aristóteles. Foi condenado pelas autoridades mulçumanas e 
reabilitado antes da morte. O bispo de Paris, em 1270 e em 1277, condenou o averroismo.
Obras citadas: Comentaria in Opera Aristotelis, Physica, Metafísica, De Anima.

Avicena (980-1037)
Nasceu em Bukhara e faleceu em Hamadan (Irã). Filósofo e médico na Escola de Bagdá. Como filósofo, 
desenvolveu os estudos sobre Aristóteles com temas platônicos. Como médico, escreveu o Cânon da 
Medicina, utilizado no Oriente e no Ocidente até o século XVIII como manual de Medicina.
Obra citada: Suficiência.

Boécio (480-524)
Nasceu em Roma e faleceu em Pavia. Estudou em Atenas onde aprendeu, com Platão, Aristóteles e 
outros, os elementos da sabedoria antiga. Romano, Boécio é cristão e tentou uma síntese entre os dois 
mundos culturais, que teve muita influência em toda a Idade Média.
Obras citadas: Sobre a Trindade, Consolação da Filosofia.
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Cassiano, João (360-435)
Nasceu na Cítia Menor (no Império Romano do Oriente) e faleceu em Marselha, na França. Monge 
em Belém e depois no Egito. Em Constantinopla foi amigo de João Crisóstomo. Em 404, vai a Roma 
buscar a liberdade de Crisóstomo, exilado então pela imperadora Eudóxia. Em 415, fundou em Mar-
selha dois mosteiros, um de monges e outro de monjas. Publica então as Instituições Cenobíticas e 
as Conferências que exprimem a tradição espiritual do Egito. Considerado semipelagiano manteve 
distância entre Pelágio e Agostinho.
Obra citada: Faz-se apenas menção de Cassiano, salientando o espírito da sua obra.

Clemente de Alexandria (†215)
Nasceu provavelmente em Atenas em 150 e faleceu durante a perseguição de Sétimo Severo, refugiado 
na Palestina. Foi professor na Escola de Teologia de Alexandria, influenciado pelo filósofo Panteno. 
Foi apologeta, catequista e sobretudo pedagogo. Sua obra Hino ao Cristo Salvador expressa a sua 
teologia.
Obra citada: Faz-se apenas menção de Clemente, salientando o espírito da sua obra.

David de Dinant (ca.1160 – ca.1217)
Ignora-se quando nasceu e quando faleceu. O Concílio de Paris, em 1210, o condenou juntamente 
com Amaury de Bène e os seus Quaternuli foram queimados. É um filósofo panteísta, afirmando ser 
Deus a matéria de todos seres, isto é, idêntico à matéria-prima.
Obra citada: Faz-se apenas menção de David de Dinant, salientando o espírito da sua obra.

Dionísio Areopagita (séc. V-VI), pseudônimo de um autor do Oriente.
Suas obras: A Hierquia Celeste, A Hierarquia Eclesiástica, Os Nomes Divinos (que Santo Tomás de 
Aquino comentou), e a Teologia Mística influenciaram tanto o Oriente como o Ocidente nos estudos 
sobre os anjos, sobre a liturgia, sobre Deus e sobre o conhecimento e a prática mística.
Obras citadas: Hierarquia Celeste, Os Nomes Divinos.

Dionísio de Alexandria (200-255)
Nasceu em Alexandria e faleceu na perseguição de Décio e Valeriano, exilado para a Líbia. Discipulo 
de Orígenes, foi diretor da Escola Catequética e bispo da cidade em 247.
Obra citada: Faz-se apenas menção de Dionísio.

Egidio Romano [ou Gilles de Rome] (1246-1316)
Nasceu em Roma. Ermitão da Ordem de santo Agostinho, discípulo de santo Tomás de Aquino, profes-
sor em Paris e arcebispo de Bourges em 1295. Títulos: Doctor fundatissimus e Thelogorum princeps. 
Obras princpais: De Regimine Principum e De Summi Pontificis Potestate.
Obra citada: Sobre os Erros dos Filósofos.

Liber de Causis (Anônimo) — O texto latino é uma tradução de autores árabes. Santo Tomás de Aquino 
(1225-1274) comentou o texto em Exposição sobre o livro De Causis (Cf. Suma Teológica I, questão 14, ar-
tigo 6 em Respondo) e Santo Alberto Magno (1193-1280) em O livro De Causis e o processo do universo. 

Maimônides [ou Rabi Moisés] (1135-1204)
Nasceu em Córdoba [Espanha]. Rabino judeu, filósofo e médico, viveu em Fez [Marrocos], na Pales-
tina e em Fostat [Velho Cairo] onde se tornou líder da comunidade judia (1171). Em sua obra mais 
difundida Guia dos Indecisos [Dux Neutrorum seu Dubiorum] propõe um acordo entree a razão [a 
filosofia de Aristóteles] e a fé [a revelação mosaica].
Obras citadas: Guia dos Indecisos, Moreh Nebukim.

Platão (427-347 a.C.)
Nasceu em Atenas. Iniciou os estudos com os ensinamentos de Hieráclito e aos vinte anos fez-se dis-
cípulo de Sócrates por oito anos. Após a morte de seu mestre (399 a.C.), vai para Megara e hospeda-se 
na casa de Euclides. Durante vários ano andou pela Magna Grécia frequentando os Pitagóricos e 
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depois tentando em vão tomar parte em política. Retorna para Atenas e funda uma escola de filosofia, 
a Academia, que dirigida por ele até a sua morte, durante quarenta anos, ajudou inúmeros jovens a 
encontrar a verdade que têm em si mesmo. Justiniano a dissolverá em 529. Conhecemos 36 Diálogos 
e 13 Cartas. Nos primeiros séculos influenciou fortemente o pensamento cristão.
Obras citadas: Fedro, Timeu, Fedon.

Pugio Fidei (O Punhal da Fé) = É uma obra do teólogo dominicano Ramón Martí (+ 1284), escrita contra 
os Mouros e os Judeus. Procura mostrar a falsidade da religião dos Judeus. É uma obra polêmica.

Ramón Martí (†1284)
Nasceu em Subirat na Catalunha. Estudou línguas orientais. Foi censor do Talmud e não o condenou 
inteiramente. Escreveu dois livros contra os judeus: Capistrum Judaeorum [o Martelo dos Judeus] e 
Pugio Fidei. Viveu no convento de Barcelona.
Obra citada: Pugio Fidei.

Simônides (556-468 a.C.), poeta lírico
Nasceu na Ilha de Ceos.Viveu em Atenas, na Tessália e na Sicília onde faleceu. São muitos os autores 
gregos e latinos que mencionam e comentam elogiosamente os seus versos. Restam apenas fragmentos 
de papiro e as citações.
Obra citada: em Aristóteles, Ética.

Santo Agostinho de Hipona (354-431)
Nasceu em Tagaste e morreu em Hipona [Argélia]. Batizado por santo Ambrósio em 387, foi ordenado 
bispo de Hipona em 395. Filósofo, teólogo e escritor tem o título de Doctor Gratiae. Seu pensamento 
marcou o mundo cristão medieval. Santo Tomás o cita abundantemente.
Obras Citadas: Comentário Literal ao Gênesis, Solilóquios, Sobre a Verdadeira Religião, De Haere-
sibus, [em nota], De Natura Boni contra Manichaeos, [em nota], Contra Epistolam Manichaei quam 
vocant Fundamenti, [em nota], Sobre a Trindade, Sobre a Cidade de Deus, Oitenta e três Questões.

Santo Ambrósio de Milão (339-397)
Nasceu em Tréveris [Tier na Alemanha] e faleceu em Milão. Irmão de santa Marcelina e são Satiro. 
Diplomata e advogado. Eleito bispo de Milão, em oito dias foi batizado e ordenado sacerdote. Suas 
obras abrangem comentários da sagrada escritura, textos dogmáticos, morais e éticos, cartas e hinos, 
que atualmente foram e são utilizados em documentos oficiais da Igeja Católica. Foi um pastor zeloso 
defensor dos fracos e dos pobres.
Obra citada: Os Ofícios dos Ministros.

Santo Anselmo de Cantuária (1033-1109)
Nasceu em Aosta [Itália] e faleceu em Canterbury. Monge beneditino foi abade em Le Bec-Helloin 
[Normandia] e sucedeu a Lanfranco, de quem fora aluno, como Arcebispo de Canterbury (1093). 
O estudo da ciência teológica e a defesa da liberdade da Igreja marcaram a sua vida. Estuda os dog-
mas utilizando os recursos da razão de uma maneira original e metódica. Suas obras: Monologium, 
Proslogium e outras. — Os conflitos com os soberanos o acompanharam como arcebispo até o fim 
de sua vida, a ponto de deixar a Inglaterra por Roma e durante tres anos sentir-se exilado impedido 
de retornar.
Obra citada: Proslogium.

São Cirilo de Alexandria (380-444)
Nasceu em Alexandria e faleceu em Alexandria. Em 412 é eleito Patriarca de Alexandria. Em 429, 
recorre a Roma contra Nestório, patriarca de Constantinopla, que afirmava duas pessoas em Cristo, 
a divina e a humana. Convocado o concílio pelo imperador em Éfeso, Nestório é deposto e Maria é 
proclamada theotokos, Mãe de Deus. Autor de comentários exegéticos, de tratados dogmáticos e apo-
logético, de numerosas homilias e cartas. É Doutor da Igreja [Doctor Incarnationis].
Obra citada: Adversus Anthropomorphitas.
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Santo Epifânio de Salamina (†403)
Nasceu em Eleuterópolis [Palestina] e faleceu em naufrágio voltando para Salamina [Chipre]. Monge 
no Egito, de novo na Palestina funda um mosteiro em Ad onde viveu por trinta anos dedicados ao 
estudo de líguas e de diversas áreas de conhecimento. Aí foi ordenado sacerdote. Em 367 é consagrado 
bispo de Salamina. Foi um ardente defensor da fé de Niceia e adversário de toda espécie de heresia.
Obra citada: Panarium ou Adversus Hereses (elenco de oitenta heresias).

Santo Hilário de Poitiers (315-367)
Nasceu em Poitiers e faleceu em Poitiers. Convertido foi batizado em 345. Ainda casado foi aclamado 
bispo de Poitiers. As questões arianas ocuparão sua vida. Em 356, no Sínodo de Béziers, convocado 
pelo imperador Constâncio, para tratar da questão ariana, Hilário foi condenado e expulso para a 
Frígia. Aí escreve o Tratado sobre a Trindade, uma obra antiariana. Em 360, volta a Poitiers, escreve 
várias obras e funda um mosteiro em sua diocese. É Doutor da Igreja.
Obra citada: Sobre a Trindade.

São João Damasceno (675-749)
Nasceu em Damasco, daí o sobrenome. Morreu em Mar Sabas (perto de Jerusalém). Monge, teólogo, 
combateu os iconoclastas e deixou obras de exegese, de ascética e de moral. Embora se refira apenas 
aos Padres gregos, ignorando os Padres latinos, influenciou os teólogos do período escolástico. É 
Doutor da Igreja.
Obra citada: A Fé Ortodoxa.

Talmud: é o Livro Sagrados dos judeus. A fonte de informação para Santo Tomás era um texto de Nicolau 
Donin (um judeu convertido) que resumiu os erros do Talmud em 35 artigos e os denunciou ao Papa 
Gregório IX, em 1238.

Tertuliano (160-230)
Nasceu em Cartago. A cronologia de sua vida e de suas obras atualmente é muito discutida. Advogado, 
convertido foi como catequista um apologista e polemista contra as heresias. Escreveu as suas obras 
em latim. Mais tarde deixou a Igreja, fazendo-se montanhista.
Obra citada: Faz-se apenas menção a Tertuliano, salientando o espírito da sua obra.
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