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Resumo: TERTULIANO: UMA ANÁLISE DO MARTIRIO NOS PRIMEIROS 
SECULOS DO CRISTIANISMO. O Martírio é com certeza um dos acontecimentos mais 
relevantes da história do cristianismo. Vários apologistas destacaram-se dentro do 
cristianismo, mas poucos da envergadura de Tertuliano. Este Teólogo-Filósofo-Historiador 
é responsável por toda uma perspectiva sobre o cristianismo que marcou indelevelmente a 
história do ocidente cristão. Não só no terceiro século, mas todos os pensadores cristãos 
posteriores são devedores, ao menos parcialmente, de sua perspicácia e capacidade analítica 
sobre o cristianismo e em especial a sua análise do martírio e sua função dentro da teologia 
cristã. 
Palavras- chave: Tertuliano, Cristianismo,Apologética, Martírio. 
 
ABSTRACT: TERTULIAN: AN ANALYSIS OF THE MARTYRDOM IN THE FIRST 
CENTURIES OF THE CHRISTIANITY. The Martyrdom is with certainty one of the most 
important events of the history of the Christianity. Several apologists stood out inside of the 
Christianity, but few of the span of Tertulian. This Theologian-philosopher-historian is 
responsible for an entire perspective on the Christianity that marked the history of the 
Christian occident definitively. Not only in the third century, but all the subsequent 
Christian thinkers are indebted, at least partially, of your perspicacity and analytic capacity 
on the Christianity and especially your analysis of the martyrdom and your function inside 
of the Christian theology. 
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Ao analisarmos a vastíssima produção de Tertuliano e em especial a obra 

Apologeticum, identificamos de imediato características marcantes que diferenciam este 

apologista cristão dos seus pares. O contexto em que está inserido o autor é complexo e 

dinâmico, pois se encontra na transição entre o século II e o século III, momento de 

transformações políticas e sociais importantes para o império romano, como a extensão da 



cidadania romana aos provinciais, a capacidade de influência de governantes como: 

Caracala (KERESZTES,1970,p.448), Geta, e Septímio Severo. A ascensão ao trono de 

Septímio Severo se torna um marco, pois é o primeiro imperador de Roma de origem 

africana1, o que possibilitará a algumas famílias e grupos da África do Norte, uma certa 

ascensão social, facilitando a chegada destes as posições de destaque como a ordem 

Eqüestre e até Senatorial. 

Neste momento em especial se percebe grande movimentação com referência África 

Romana, que vai desde uma onda de construções de templos, arcos, monumentos, estradas, 

visando a modernização e a chamada “Romanização”2 da África Proconsular, que tem 

como ponto de referência para o império e principal centro, a cidade de Cartago.  

A cidade de Cartago, fundada por César em (44 av. J-C),  se destaca no cenário 

imperial romano (WALTZING,1929,p.VIII), especialmente após Augusto (13 av.J-C),  

devido a sua posição estratégica, geopoliticamente falando, sua vocação natural como 

centro cultural, se tornado município e a capital proconsular do império romano. 

Este centro cultural, testemunha o aparecimento e desenvolvimento de grandes 

personalidades de marcante influência, tais como: Fronton, Apuleio, Minúcio Felix, 

Cipriano, Arnóbio, Lactâncio, Agostinho, entre outros. Mas dentre estes um nome se 

destaca devido a sua capacidade, influência e seu estilo diferenciado, este é Tertuliano. É 

nesta Cartago que se desenvolve a formação pessoal e intelectual de Quintus Septimius 

Florens Tertullianus, este erudito filho de um centurião romano, este virá a se tornar uma 

                                                 
1 Sobre o cenário da ascensão de septímio severo ao trono ver: Gonçalves, Ana Teresa M. A oposição aos 
imperadores durante o período dos severos: Uma análise da obra de Herodiano. Dissertação de 
Mestrado.USP,1996. 
2 Romanização aqui deve ser entendida enquanto condição de influência de padrões, modelos e formas da 
capital do império romano, especialmente gestão política, para as províncias do império romano, mas isto não  
significa uniformização e sim uma busca de adequação aos moldes romano visando vantagens. 



referência dentro da literatura cristã e romano-africana, sendo ele uma influência direta até 

mesmo sobre Agostinho de Hipona. 

É nesta cidade, a “Capital Africana” do Império Romano, com sua formação social 

e culturalmente cosmopolita, que se tornou um dos maiores centros do cristianismo antigo e 

especialmente romano, é nesta atmosfera que será educado e formado o autor apologista 

latino mais destacado do cristianismo romano. Tertuliano se insere em uma tradição 

renomada de apologista cristãos, onde até o momento se destaca como referência os 

apologistas gregos.  

A busca de um espaço para apresentação das idéias cristãs e seu crescimento sempre 

foi algo desafiador durante o período da antiguidade. Mas surge junto a este movimento 

cristão um grupo de especialistas que se desenvolve rápida e intensamente, que são os 

Apologistas. Estes são os responsáveis por defender a fé cristã de ataques por parte 

daqueles que não concordam, não aceitam e que buscam macular a imagem do cristianismo 

nascente. 

Logo se desenvolve uma escola apologista, uma linha de pensamento que almeja o 

crescimento e a consolidação do cristianismo, se posicionando como defensores da Fé 

Verdadeira e dispostos a proclamar a todos esta mensagem. Estes líderes são destacados na 

comunidade, se sobressaem a partir de características muito próprias de cada um, mais uma 

coisa estes tem em comum é a capacidade de defender ardorosamente a fé cristã.  

Uns usando como recurso fundamental os textos sagrados do cristianismo, a saber, a 

Bíblia cristã, tal qual fizeram os apóstolos iniciais e especialmente Paulo. Outros por sua 

vez se identificavam com uma forma diferente que é a perspectiva filosófica, não por 

desmerecerem os textos sagrados, mas por sua formação, seja familiar, educacional ou 

religiosa. Dentro deste modelo destaca-se o nome de Justino, o mártir, que depois de uma 



intensa formação filosófica grega, conhece o cristianismo e se entrega a esta que chamou de 

“A Filosofia das Filosofias”.  

Outros tantos buscam contribuir com sua parcela de erudição e de fé nas fileiras do 

exército cristão na sua luta por defender-se de ataques a suas posições, geralmente por 

ignorância. Com justiça poderíamos chamar estes “Primeiros Teólogos do Cristianismo” 

como sendo os “Pais” da teologia nascente, pois eles foram os primeiros a desenvolverem 

uma reflexão com referência a Fé Cristã. Daí o nome dado pela teologia a este período 

como sendo Patrística. 

O aspecto apologético pode ser percebido dentro de todo o período da Patrística 

desde os chamados Pais Apostólicos, que normalmente se aceita terem escrito seus textos 

entre a segunda metade do século I até por volta do século segundo, onde dentre eles se 

destacam: Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Papias, dentre 

outros. Os chamados “Pais Apologistas”, são aqueles que se inserem na tradição posterior 

onde se busca com mais veemência devido à necessidade decorrente da perseguição aos 

cristãos, neste momento se identifica claramente como principal alvo da apologia os 

perseguidores, em sua grande maioria os romanos.  

Herdeiros de uma tradição grega, especialmente aristotélica, que muito influencia 

esta época da teologia cristã, estes se dedicam a defender a fé cristã usando para tal tarefa a 

filosofia grega como subsídios. Estes inserem seus escritos durante o período 

imediatamente posterior aos “Pais Apostólicos”, visando dar continuidade a esta tradição de 

defesa da fé e também de responder à necessidade que se faz cada vez maior devido aos 

ataques ao cristianismo, que vão desde Judeus, que se sentem traídos e ofendidos pelos 

ensinos cristãos, chegando até aos filósofos Estóicos, Hedonistas, Epicuristas, na sua 

maioria romanos, que se vêem desafiados pelos ensinos cristãos. 



Dentre estes “Pais Apologistas” alguns se destacam, tais como: Aristides de Atenas, 

Taciano, o Sírio, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, Hérmias, ente outros. O 

sobre nome destes logo nos revela sua principal influência, que é a filosofia grega, agora a 

serviço do cristianismo. Seus escritos se inserem desde o início do II século até o III século, 

período este de grandes e profundas transformações em Roma e no Império, com 

conseqüentes reflexos para os cristãos, especialmente exemplificados pelas perseguições.  

A erudição, o preparo filosófico e a capacidade retórica destes, demonstram o 

motivo do seu sucesso, nos embates com filósofos e críticos, de várias linhas de 

pensamento. É obvio que não se pode perder de vista a motivação que leva homens comuns 

a se dedicarem ao estudo da fé cristã e mais ainda ao estudo e oficio apologético, que é a 

crença de que esta é não simplesmente mais uma filosofia, mas é a verdade absoluta, é à 

vontade de Deus, podendo travestir-se ou não filosoficamente.  

É neste contexto que se insere o nosso autor Tertuliano (155-220), norte-africano de 

Cartago, advogado de formação, se converte ao cristianismo e se alia ao grupo dos 

apologistas, seus conhecimentos em leis, sua formação em retórica jurídica, seus 

conhecimentos filosóficos e agora sua fé, formam uma das maiores expressões apologéticas 

do cristianismo antigo, especialmente latino,3 marcando assim este período de transição 

histórica e política do império romano, onde está inserido, sendo a referência no tocante a 

apologética deste período, tal qual foi Eusébio de Cesaréia no IV século e Agostinho no V 

século. 

A condição e expressão de crescimento do cristianismo chamam a atenção do 

império romano, especialmente após o rompimento entre cristianismo e judaísmo, levando 

                                                 
3 Sobre a influência de Tertuliano com referência ao latim cristão romano, ver: MOHRMANN, Christine. Les 
orígenes de la Latinidade chretienne a Rome. Vigiliae Christianae,vol.3 . n.2 1949,p.67-106. 



assim o cristianismo ao status de “religio ilícita”,  podendo então ser perseguido pelo 

império romano, tal como foi.  Esta perseguição se dá devido a vários fatores ente eles a 

possibilidade do crime de “lesa majestade”, chegando a ponto de se perseguir pelo simples 

fato de serem chamados “cristãos”. 

Ao analisarmos a obra e a perspectiva de Tertuliano, identificamos que este tem a 

seu dispor várias estratégias para defender a fé cristã, mas dentre elas a mais evidenciada, é 

a forma de confronto, via textos retoricamente conduzidos visando o debate intelectual e 

por que não dizer o confronto intelectual, pois acreditava na dimensão do convencimento 

racional dos governantes. 

Um dos pontos mais marcantes na sua“opus magna”, o Apologeticum, é justamente 

o motivo que o leva a escrever tal tratado, o que Tertuliano chamou de “Ignorantia”.  Por 

“Ignorantia”  se entende toda falta de conhecimento, de sabedoria, falta de aprendizado, 

logo, falta de condições de julgar corretamente. Este é o argumento inicial de Tertuliano na 

sua obra, pois racionalmente, ninguém perseguiria o cristianismo se o conhecesse, por que 

assim, toda dúvida se acabaria, inverdades seriam percebidas e não se teriam mais motivos 

para tais perseguições. 

Esta prática de se interpretar erroneamente o ensino do cristianismo, segundo a 

tradição dos intelectuais cristãos que também se dedicavam ao oficio de defesa da fé cristã 

não é novidade, pois, situações semelhantes a esta passaram apologistas anteriores tais 

como: Paulo, Justino,o mártir, Aristides de Atenas, Taciano,o Sírio, Atenágoras de Atenas, 

Teófilo de Antioquia, ente outros.  

Tertuliano preparado na arte da oratória e da retórica (GARCIA,2001,p.10) devedor 

de uma tradição intelectual que o precede e a qual muito o influenciou, tanto na forma 



quanto no estilo de escrita, inclusive apologética, o que o diferencia em grande parte de 

seus pares, é que escreve em latim (GLOVER,1984,p.XI) mais com traços gregos. 

Ele lembra que a “ignorantia”  leva a julgamentos errados, chamando atenção ao 

aspecto jurídico(WALTZING,1929,p.XXI) o que agrava o fato, levando em conta a 

importância dada ao aspecto jurídico pela sociedade romana como um todo especialmente 

os magistrados. “Como podem julgar o que não conhecem?” Mas a mesma “ignorantia”  

que os levam a errar e passível de desculpas, ao menos até este momento, onde se é 

demonstrado retoricamente o fato assim como o erro, agora se a permanência no erro 

continua caracteriza-se má fé por parte dos magistrados. 

O autor é enfático e extremamente ético no trato da questão, pois como cidadão 

romano que é, formado na arte da defesa da “iusticia” , aposta na tradição de defesa da 

verdade e da justiça (BARNES,1968,p.40) que remonta a épocas anteriores ao próprio 

império, tradição essa da qual o império é devedor, mas não consegue demover os 

magistrados de suas posturas, mesmo retoricamente articulado e fundamentado nos códigos 

de leis romanas que em tese os magistrados defendem. 

Sendo assim, Tertuliano percebe uma atitude que o afasta cada vez mais de Roma e 

o aproxima cada vez mais do cristianismo. Assim a ética e necessidade de defesa desta fé 

diante dos constantes ataques sofridos, motivam o autor a dedicar-se cada vez mais a 

prática e ao estilo apologético, escritos estes, que por sua vez tem seu lugar de crítica ao 

império e as suas práticas, que segundo Tertuliano são injustas, demonstrando suas 

incoerências e ilegalidades a partir do padrão aprendido por ele em Roma, tanto o ensino da 

Lei Romana quanto da Lei do Evangelho. 

Tertuliano então não está sozinho nesta empreitada apologista contra os “Inimigos 

do Cristianismo” (BURROWS,1988,p.211). Ele na verdade histórica e teologicamente, se 



insere em uma linhagem de homens que se dedicaram ao estudo e a defesa desta fé cristã, 

especialmente em momentos de crise como este em que se insere o autor da obra 

Apologeticum.  

Ele apenas da continuação a esta tradição que destaca dentre os que militam nas 

fileiras cristãs alguns para o nobre oficio de “Apologista da Fé”, esta “Tradição” será 

responsável pelo registro (memorial), pelo aprofundamento filosófico e pela delimitação 

identitária da teologia e do movimento cristão (GRANT,1958,p.125) até Agostinho, sendo 

este o último a realizar contribuições significativas a estes aspectos. Tertuliano é devedor 

da tradição que o precede e os seus leitores devedores da sua erudição, intelectualidade, 

retórica e práxis teológica, muito contribui e delimita do estilo apologético, da linguagem e 

da forma com a qual se pensará o cristianismo deste momento em diante. Mas a 

contribuição ao desenvolvimento do latim cristão (BARRILE, 1992.p.XVI-XVII) 

estilisticamente moldado, especialmente no âmbito de um vocabulário próprio ao 

cristianismo latino, é sem dúvida um dos referenciais da influência cristã de Tertuliano. 

A perseguição ao cristianismo e os mártires (BROWN, 1983, p.15) são dois temas 

correntes nas obras de Tertuliano, considerado quanto ao estilo um novo Tácito (GARCIA, 

2001, p.16), ele buscará denunciar e lutar contra esta injustiça, para tal tarefa usará todo seu 

potencial e seu preparo intelectual (BRAY,1977,p.101). Nascido na África romana, em 

Cartago, teve uma educação privilegiada e erudita, tanto em letras quanto em direito, tanto 

que como jurista exerceu a jurisprudência em Roma a capital do império e do mundo, 

alcançando reconhecimento e autoridade na área do direto. Esta mesma intelectualidade o 

levou ainda em Roma à conversão ao cristianismo. Ao retornar a Cartago em 195, busca s 

dedicar ao estudo do cristianismo e ao seu apologismo (FREND, 1940, p.35). 



         Este jurista cristão é contemporâneo de Septímio Severo, imperador de Roma, além 

de compatriota, pois fazem parte de um processo de inserção de valores africanos dentro do 

império romano. O imperador Septímio Severo, em 202 lança um edito, que lembra aos 

súditos da necessidade dos sacrifícios e dos cultos aos deuses do imperador, e sendo assim 

proíbe qualquer forma de proselitismo e propaganda judaica ou cristã (SIMON e BENOIT, 

1968,p.134), o que causou grandes problemas aos cristãos, especialmente porque o 

apologismo e o proselitismo, que era a principal forma de agregação de pessoas ao 

cristianismo. 

           Tentando solucionar as crises sociais e políticas este edito que em sua essência não é 

um incentivo à perseguição de cristãos, mas, acaba dando margem para tais ações, pois o 

edito imperial tem status de lei, logo ao ato de desobediência, fere-se um preceito jurídico 

romano que é o da legalidade, sendo este desobediente passível de penalização (GRANT, 

1948, p.273) pelo crime de “Lesa-Majestade”.   

              Alguns estudiosos como MATOS, deixam claro que a situação dos cristãos ao 

tempo de Severo é boa, e que não existe uma perseguição imperial, mas também lembra 

que o edito de Severo leva a perseguições locais por parte de governadores das províncias 

romanas (1997, p.69), levando assim a conseqüências como o fechamento de centros de 

ensino cristãos, como os de Alexandria e de Cartago (SIMON e BENOIT, 1968, p.135). 

            Este ato de injustiça (levando em conta a necessidade e importância do direito e da 

legalidade para a sociedade romana) será questionado por Tertuliano, jurista e cidadão 

romano e cristão, buscará em suas reflexões trazer luz sobre a questão da perseguição aos 

cristãos, demonstrando que esta é ilícita.  

            Visto como uma mistura de Tácito e de Barroco Africano, quanto a erudição e ao 

estilo, (HAMMAN, 1995, p.72), Tertuliano buscará, através especialmente de sua obra 



Apologeticum, dentro do valoroso direito romano as condições para provar a tese da 

ilegalidade das perseguições aos cristãos, demonstrando com estilo e retórica 

irrepreensíveis, que o problema fundamental daqueles que perseguem os cristãos é o 

desconhecimento, ou seja, a ignorância (HAMMAN,1995,p.73). 

              Com uma contribuição que marcará todo o cristianismo posterior, Tertuliano 

através de um estilo que mescla erudição greco-romana clássica com o temperamento 

singular (dialético, sarcástico, irônico e confrontativo), sua obra buscará sempre trazer 

Sophia àqueles que não tem (CAMPENHAUSEN, 2005, p.198), este intelectual foi um dos 

principais formadores do latim cristão da antiguidade, influenciando toda idade média,  

com seus neologismos e ênfase na popularização do idioma (ALTANER e 

STUIBER,1972,p.156), muito devido a sua formação plural e intensa, que marcará seus 

trabalhos. Em vários de seus trabalhos aparece direta ou indiretamente à temática do 

martírio e da perseguição aos cristãos, como por exemplo: Apologeticum, Scorpiace, Ad 

Martyres, De Spectacullis, entre outras. O polemista e apologista erudito em questão, em 

sua opus magna, o tratado Apologeticum, traz argumentos contrários a perseguição usando 

para tanto o próprio direito romano para defender e comprovar a ilegalidade de tal 

perseguição. Em um de seus trechos comenta, 

 

“Magistrados do império romano! Vós presidis para fazer justiça 
diante do povo, na mais alta instancia da cidade. Diante da multidão, 
não ousais instruir publicamente a causa dos cristãos. A vossa 
autoridade teme e enrubesce de inquirir em público segundo as 
regras da mais elementar justiça. Já sucedeu que fechastes a boca 
defesa por ódio à nossa ‘seita’, muito feliz em acolher denúncias 
domésticas.”  
“Que ao menos escuteis as palavras silenciosas deste escrito, que vos 
transmite a expressão da verdade.  
A verdade não pede graça para si mesma, porque não se admira se 
sua condição. Ela sabe que vive na terra como estrangeira e espera o 



ódio daqueles que a ignoram. Ela sabe que a sua família, a sua 
morada, a sua esperança, o seu crédito e a sua glória estão nos céus. 
Seu único desejo, entretanto, é o de não ser condenada sem ser 
ouvida. 
Que pode perder vossas leis, que imperam soberanamente em seu 
domínio, se a verdade for ouvida? O poder delas brilha mais, se 
condena a verdade sem deixá-la falar? Condenando-a  sem ouvi-la, 
além do aspecto odioso da injustiça, a vossa justiça merecerá a 
censura de ter condenado a verdade sem ouvi-la, temendo não poder 
mais condena-la depois de a ter ouvido.” 
                                                        (Tertuliano, Apologeticum, I). 

            

              Logo se percebe nas palavras de Tertuliano, a provocação e confrontamento deste 

erudito numa batalha jurídico-moral, onde ao expor os erros de tratamento do caso dos 

cristãos, alude a uma fragilidade e até uma debilidade do sistema judiciário romano para 

tratar tal questão.  Esta perceptível debilidade do judiciário romano é contraposta com a 

segurança e confiança na mensagem cristã, que por mais de uma vez é apresentada como 

sendo a verdade.  Os erros vão desde a credibilidade de quem faz as denúncias até a forma 

de punição, passando pela forma de confissão (tortura) e julgamento ilícitos sem 

esclarecimentos ao povo. O cristianismo toma força e aumenta sua influência no império 

romano como demonstra o próprio Tertuliano, 

“Eles são tão numerosos quanto vós constatais que nós somos. 
Por isso clama-se por toda parte que a cidade foi invadida, que os 
cristãos penetraram nos campos, ns ilhas, nas cidadelas; todo o sexo, 
toda a idade, toda a condição – até os notáveis – passam para os 
cristãos.  E vós o lamentais como uma desgraça.”  
                                                                           (Apologeticum, I). 

 

          É óbvio que se deve fazer a devida crítica a fonte, pois se trata de uma obra 

apologista, de caráter panegirista, e num momento onde esta proibido o exercício do 

proselitismo um texto como este de protesto prima justamente por esta característica.  Seja 

por consideração ou por ironia, o autor por mais de um momento na sua obra aponta que 



esta atitude de perseguição aos cristãos, tem uma causa única: a ignorância daqueles que 

comandam o império. Pois, segundo Tertuliano, este ódio à verdade só pode ser 

compreendido racionalmente, como uma atitude não esclarecida, logo fruto de falta de 

conhecimento, como ele mesmo demonstra,  

 
“Censuramos, em primeiro lugar, o vosso ódio ao cristianismo, 
embora ele possa ser escusado em parte pela vossa ignorância. Esse 
ódio é mais injusto e criminoso à medida que não conheceis o que 
odiais. Que há de mais iníquo do que odiar aquilo que se ignora, 
mesmo que ele fosse odiável? Só se pode odiar por razoes válidas; 
do contrário, o ódio é cego e pode justificar-se somente por acaso. E 
por que esse ódio, motivado por aquilo que detesta, não seria afinal 
totalmente injustificado? Por isso nós vos censuramos o 
despropósito de nos odiardes por ignorância e a injustiça de os 
fazerdes insensatamente.”                                                                           
(Apologeticum, I). 

 

            Vemos que o autor ainda desafiando os seus perseguidores e críticos, numa atitude 

de extrema confiança naquilo que defende, de forma sarcástica e irônica quando diz, 

 
“ a prova dessa ignorância culpável, a despeito das escusas que 
podem ser encontradas, é que aqueles que nos odeiam, sem nos 
conhecer em geral, cessam de odiar-nos, quando sua ignorância é 
dissipada. Acontece até que alguns deles se tornam cristãos com 
todo o conhecimento de causa, e se põe a detestar seus preceitos 
passados e a professar o que antes detestavam.”                                                           
(Apologeticum, I). 

 

            As perseguições à época de tertuliano, podem tanto ter uma motivação imperial, a 

partir do edito de Septímio Severo, (DAL COVOLO,1989, p.30), ou como outros 

estudiosos demonstram, onde seria uma perseguição muito mais voltada para uma atitude 

provincial dos governos locais do que imperial. (MATOS, 1997, p.69; SIMON e 

BENOIT,1968, p.134). 



            Sendo assim podemos identificar que as perseguições aos cristãos na África romana, 

no governo de Septímio Severo, e a partir do seu edito não incentiva diretamente a 

perseguição aos cristãos, pois inclui também judeus no seu edito, prova disto é que não foi 

generalizada a perseguição por todo o império na governo de Severo tal qual aconteceu no 

governo de Décio. Mas é bastante plausível perceber que devido a autonomia destes 

governadores provinciais, e lembrando que em muitos lugares existem aquilo que 

Tertuliano chamou de Ignorantia, logo percebe-se como sustentável a posição defendida 

por Matos, e por Simon e Benoit, que os cristãos  foram injustamente perseguidos, muito 

mais por posições pessoais de oposição ao cristianismo, normalmente por parte de 

governantes provinciais do que pelo próprio edito do imperador Septímio Severo.    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UMA PERSPECTIVA AFRICANA DE CRISTIANISMO 
 

Ao pensarmos sobre o cristianismo antigo nos vem logo à mente uma imagem 

construída pelos livros didáticos, que é a de uma unidade cristã, uma unidade que 

acompanha a unidade do império romano. Mas até que ponto podemos falar em unidade 

cristã?  



Ao tratarmos do cristianismo romano4, se faz necessário que especifiquemos de que 

cristianismo está se tratando, pois se nos referimos ao cristianismo antigo, este é 

extremamente plural e complexo, haja vista suas incompreendidas e pouco analisadas 

especificidades. 

 Um exemplo desta complexidade é o estudo do cristianismo africano. Este que tem 

em seu bojo, uma pluralidade riquíssima5 e que muito contribuiu para a edificação e 

desenvolvimento do que temos hoje de cristianismo, poderíamos dividi-lo no mínimo em 

dois distintos modelos, que seriam eles: o modelo das Províncias romano-africanas e o 

modelo do Egito. Mas devido à necessidade nos debruçaremos somente no modelo 

provincial, onde temos a Mauritânia, a Numídia, a África Proconsular e Cirene. Destes 

territórios temos nomes que desenharam um novo cristianismo, ajudando a formarem uma 

nova teologia para o cristianismo, tais como: Tertuliano, Cipriano, Lactâncio, Agostinho, 

entre tantos outros. 

Este modelo de Cristianismo que poderíamos chamar Cristianismo Patrístico Latino 

Africano tem no seu cerne algumas características próprias como, por exemplo: 

a) Rigorismo Moral; 

b) Culto aos Mártires; 

c) Vocação ao Martírio; 

d) Busca da Unidade da Igreja; 

e) Teologia Conciliarista; 

f) Oposição Império x Província. 

 

                                                 
4 Ver: BROWN, Peter. Authority and the Sacred. Cambridge.University Press, 1990.  
5 Sobre esta diversidade ver: BROWN, Peter. The Rise of Chritendom: Triumph and Diversity.USA. 
Blackwell,2002. 



Estas características podem ser ilustradas em todos estes autores citados 

anteriormente, entre tantos outros, mas buscaremos apenas a partir de um deles ilustrar 

estas características, rapidamente devido a característica deste trabalho que é mais um 

ensaio do que uma comunicação.  Tertuliano é um paradigma para a literatura cristã latina, 

pois no momento em que um africano assume como imperador de Roma (Septímio Severo), 

este intelectual, jurista, teólogo e filósofo africano, se destaca no panorama Cristão Antigo 

e Romano. 

O Rigorismo Moral de Tertuliano, que em parte herdara do mundo intelectual 

grego, foi uma de suas marcas, especialmente em seus escritos doutrinários (mas não 

unicamente), onde disserta sobre a virgindade e as viúvas. Este “Zelo” pela verdade cristã, 

acabou em boa parte inspirando um pouco mais tarde Cipriano, outro notável apologista. 

Este Rigor levou o próprio Tertuliano posteriormente ao Montanismo, decepcionado com o 

afastamento da verdade, ou seja, da correta interpretação das escrituras por parte do 

cristianismo africano. Outra conseqüência da influência do Rigorismo Tertulianista foi o 

debate e o conseqüente “Cisma” Donatista. 

O Culto aos Mártires6, é sem dúvida outro tema muito trabalhado por Tertuliano em 

suas obras, as principais delas são: AOS MÁRTIRES e O ESPETÁCULO. Este culto aos 

mártires se desenvolvera posteriormente ao culto aos Santos e as Relíquias, práticas 

cristalizadas e institucionalizadas durante a Idade Média. 

A vocação ao martírio parece ser uma constante na obra de Tertuliano, o que fica 

muito claro através da obra Ad Mártires e Apologeticum, onde louvam a postura destes 

heróicos homens e mulheres, servos de Deus. Este martírio é visto como testemunho 

                                                 
6 Com referência ao culto prestado aos mártires, ver: BROWN, Peter.The Cult of the Saints Chicago.Chicago 
Press,1981. 



necessário para aquele que é afligido por tal mal, sendo considerado como um segundo 

batismo, o “Batismo de Sangue” pois “ O sangue dos mártires é a semente da igreja”.   

A Unidade da Igreja Cristã Africana é assunto primordial, tanto que se criou uma 

estrutura conciliarista, ou seja, são nos concílios onde de forma o mais democrática 

possível, a maioria debate e chega a um consenso a favor da igreja. Este modelo foi 

extremamente exigido no caso de Donato7 e suas Idéias, onde foi colocada em cheque a 

unidade da igreja. Para alguns analistas é justamente no Rigorismo Tertulianista e na obra 

de seu sucessor Cipriano, que teria se inspirado Donato.A relação tensa entre os LAPSI e os 

CONFESSORES demonstra a necessidade e a posição de vanguarda em que se coloca o 

modelo Cristão Africano, que servirá de modelo após a entrada de Agostinho na História. A 

contribuição se avulta se pensarmos que no cristianismo africano vemos que se pensa em 

unidade de forma diferente do Império Romano, pois para o Cristianismo Africano unidade 

não é o mesmo que uniformidade que busca o Império. 

A oposição entre Províncias Romanas da África e Império retrata bem esta visão 

oposta a do império romano, pois na África se valoriza as particularidades provinciais. 

Aspectos como a Latinidade8 e a Cidadania Romana, são explorados por Tertuliano em 

suas obras, especialmente Apologeticum, como aspectos marcantes da Identidade Cristã 

Africana. A noção de Romanidade9, entendida aqui enquanto uma relação dialógica entre a 

província e Roma, e não como um processo de uniformização das províncias a partir do 

                                                 
7 Quanto a heresia Donatista, ver: FRANGIOTTI,Roque. História da Heresias (Séc.I-VII). São Paulo.Paulus, 
1995. 
8 Quanto ao debate referente a Latinidade, ver: Mendes, Norma Musco. Império e Latinidade. In: 
COSTA,Darc;SILVA,Francisco Carlos Teixeira da (orgs.)Mundo Latino e Mundialização. Rio de Janeiro:    
Mauad, 2004.p.17-27. 
9 Quanto ao debate referente a Romanidade, ver: BUSTAMANTE,Regina M. Da Cunha. Roma Aeterna .In: 
COSTA,Darc;SILVA,Francisco Carlos Teixeira da (orgs.)Mundo Latino e Mundialização. Rio de Janeiro:    
Mauad, 2004.p.29-43. 
 



modelo de Roma, aqui em Cartago a principal província romana na África, esta relação é 

Ressignificada e Contextualizada para a sua realidade africana, absorvendo e influenciando, 

valores, padrões e princípios. 

Mas esta convivência com a pluralidade africana, desenvolveu uma outra 

característica que é a de um espírito conciliador, que não só em Tertuliano, na obra 

Apologeticum, como Cipriano, Lactâncio e até Agostinho, em seus escritos deixam 

perpassar tal característica. Outro ponto marcante é iniciado em Tertuliano e se aperfeiçoa 

em Agostinho é a construção de uma Teologia da História. Esta característica perpassa 

praticamente toda a Literatura Cristã Africana até Agostinho.Logo percebemos rapidamente 

que na África temos fenômenos importantíssimos que irão ajudar a formar o que temos de 

cristianismo na antiguidade, já que foi lá que se desenvolveu o gênero Apologético Cristão 

Latino, inspirado nos modelos gregos, que ajudou a gerar a partir da oficialização do 

cristianismo pelo império a “Pax Romana” no que convencionou-se chamar de “Pax 

Cristiana”. 

 

O MARTIRIO NA OBRA DE TERTULIANO 

 

O Martírio é com certeza um dos acontecimentos mais relevantes da história do 

cristianismo. Vários apologistas destacaram-se dentro do cristianismo, mas poucos da 

envergadura de Tertuliano. Este Teólogo-Filósofo é responsável por toda uma perspectiva sobre 

o cristianismo que marcou indelevelmente a história do ocidente cristão. Não só no segundo e 

terceiro século, mas todos os pensadores cristãos posteriores lhe são devedores, ao menos 

parcialmente, de sua perspicácia e capacidade analítica sobre o cristianismo e em especial a sua 

análise do martírio e sua função dentro da teologia cristã. Assim como seus martírios, estes 



mártires, serviram tanto de modelo inspirativo para o fortalecimento da fé dos demais cristãos, 

como também de divertimento aos romanos, tanto da elite quanto da plebe, nos jogos do Coliseu. 

A cristianização de Roma, segundo, se dá de forma processual e com uma forte 

vinculação política especialmente após a ascensão de Constantino em 312, quando se coloca em 

prática a tolerância religiosa (MacMULLEN,1984,p.29) e vale ressaltar que Constantino ao 

passar pelo poder em Roma é visto como um “imperador reformista” (BROWM,1972, p.55), 

devido entre outras coisas, às suas atitudes vinculadas à questão religiosa. A religiosidade cristã 

se desenvolve muito rápido, onde se percebe que como lembra Momigliano em relação ao 

crescimento da igreja cristã em Roma, onde “me parece impossível negar que a prosperidade da 

igreja foi por sua vez conseqüência e causa da decadência do 

estado”(MOMIGLIANO,1989,p.25). Isto vem ilustrar a importância da igreja cristã em Roma, 

assim como da influência de Roma na organização desta igreja no decorrer do I ao IV século. 

Nas suas obras, Tertuliano com um caráter apologético evidente, até panegirista, 

analisa dentre outros pontos relevantes, a figura dos mártires cristãos, que perpassam toda a 

trajetória da obra, pois o martírio é considerado a maior expressão de obediência e fé dos 

cristãos, pois como diria Tertuliano, ‘semen est sanguis christianorum’, o sangue dos mártires é 

a semente da igreja cristã.”(TERTULIANO  apud  ACTAS de LOS MÁRTIRES,2003, p.16). 

Este martírio é justamente o objeto deste trabalho, pois é através da obra em questão que 

buscaremos analisar como se dá a construção feita por Tertuliano, destes homens e mulheres que 

morreram em nome da fé em Cristo.  

                  Podemos ver o tema a partir de autores como Danilo Mondoni, que vê nas 

perseguições aos cristãos, um fator político, onde “o fator político torno-se preponderante, o 

refinamento da técnica visava afastar o perigo cristão, a iniciativa partiu dos imperadores, com 

leis que golpeavam categorias de cristãos ou toda a igreja” (MONDONI, 2001,p.47).  Já para 



outro pesquisador e analista do cristianismo, Dadeus Grings, o motivo era outro, pois o problema 

dos cristãos não era propriamente um problema político, não diretamente, pois o autor vê o caso 

das perseguições como estando na área jurídica, ou seja, a questão seria muito mais ligada ao 

fator institucional-jurídico do que ao político. O fato se confirma, segundo Grings, quando 

percebemos que os cristãos “receberam do próprio Deus, um estatuto jurídico próprio” 

(GRINGS, 1994,p.46), o que se transforma em desrespeito, desonra, desobediência, e até em 

crime (Lesa Majestade) aos olhos do Império Romano.  Este fator demonstra claramente o 

choque que aconteceu entre a forma de obedecer imposta pelos romanos e a forma de obedecer 

dos cristãos, imposta pela vontade de Deus. 

 Percebermos que desde o início, os Cristãos buscam se separar do mundo, e isto 

causa imediatamente a criação de uma nova sociedade, fora do contexto romano, sendo assim 

concorrente. Logo os cristãos buscam “uma unidade grupal que não deixava de ter, 

sociologicamente, um caráter sectário” (CAVALCANTE, 1988, p.100). Estes cristãos 

conscientemente buscavam não se confrontar com o poderoso Império Romano, mas por outro 

lado, não podiam conformar-se com tal situação, pois assim teriam de contrariar as suas 

consciências e seus princípios, teologicamente construídos. 

                   A partir dessas opiniões, sobre a principal razão que levou às perseguições e ao 

conseqüente martírio de cristãos, percebemos que estas perseguições têm um papel fundamental 

no processo histórico que constitui o martírio, pois estas perseguições funcionaram como 

catalisadoras poderosas deste martírio. Para Daniel-Rops, este mártir, com seu testemunho 

humano e sacramental, muito se aproximam da figura de um herói, pois segundo ele, “é de uma 

coragem tão sublime, que mesmo considerada apenas no plano humano, coloca estes milhares de 

sacrificados voluntários na primeira fila dos heróis” (DANIEL-ROPS,1988,p.186).  



Outra possibilidade de análise é a do erudito historiador Dominic Crossan, pois para 

ele, o martírio tem algo de escatológico e ético. Dentro de uma concepção da escatologia ética 

(eticismo), Crossan busca demonstrar que Deus espera do cristão não uma posição passiva, mas 

de resistência aos males deste mundo. É uma postura, uma atitude, mas não necessariamente 

violenta, onde a morte do mártir é inseparável do processo, pois para Dominic Crossan o 

martírio, “é testemunho público, no qual a autoridade oficial desencadeia seu pleno poder 

destruidor sobre uma consciência individual. Mas é uma necessidade lamentável, uma 

inevitabilidade supérflua de resistência consciente ao mal sistêmico” (CROSSAN, 2004, p.324). 

Logo o martírio é mais do que uma simples atitude e morte de um cristão, “é o ato definitivo e 

público da resistência não violenta à autoridade violenta e, por sua não-violência individual 

desnuda a violência coletiva que enfrenta o martírio é, portanto, o ato final da escatologia 

ética”.(CROSSAN, 2004, p.328.). 

Outra possibilidade de leitura é vê-los como santos (hagios), separados para uma vida 

de consagração, a qual estes são tomados como parâmetros de uma fé cristã autêntica, modelos 

de uma obediência plenamente cristã.  

Aconteciam nos jogos do coliseu de Roma durante a época imperial os espetáculos 

para divertimento do povo e da elite romana sacrificavam os inimigos e a escória de Roma: 

escravos, feras e cristãos, entre tantos outros. Neste sentido, como demonstra O’Reilly, estes 

mártires-santos, muitas vezes anônimos, serão tomados como modelos de dedicação e fé, para a 

nascente espiritualidade cristã, pois:  

 
“há milhares de santos brilhando no resplandecente grupo vestido de branco, e que seguem o cordeiro 
por onde quer que vá...Contudo, encontramos nos registros das catacumbas alguns versos curtos, porém 
tocantes, homenageando alguns mártires...talvez a rude composição de algum amigo sobrevivente, 
lavrada na pedra dura por uma mão delicada, à baça luz de uma lâmpada a óleo” 
(O’REILLY, 2005, p.40).  

 



  Vemos que o conceito de mártir a partir do sentido original grego, (µαρτιισ) 

(testemunha),  que segundo a análise de Shepherd Jr, “por mártir se entende aqueles homens e 

mulheres que testemunharam e defenderam até a morte a verdade evangélica cristã, obedecendo 

e seguindo para tanto o modelo de Jesus Cristo (SHEPHERD JR,1981,p.463). 

          Estes mártires, homens e mulheres comuns, por suas atitudes de fé baseadas na 

Bíblia (Lc.24:49; Mt.5:11; Jô.15:20; II Tm.3:12), são transignificados, pois são a partir de suas 

posturas na comunidade que estes vão adquirindo um caráter simbólico (CROATTO,2001,p.87), 

onde estes mártires-símbolos terão agora a função também de representação coletiva formando 

sua “identidade e razão de ser”, além de “introduzir valores, modelando os comportamentos 

individuais e coletivos” (BACZKO, 1996,p.309-311). 

    Ao analisarmos a obra de Tertuliano vemos que este vê, nos mártires o futuro da igreja.   

Em vários de seus trabalhos aparece direta ou indiretamente à temática do martírio e da 

perseguição aos cristãos, como por exemplo: Apologeticum, Scorpiace, Ad Martyres, De 

Spectacullis, entre outras.  

     Nas suas obras, Tertuliano com um caráter apologético evidente, (até panegirista), 

analisa dentre outros pontos relevantes, a figura dos mártires cristãos, que perpassam toda a 

trajetória da obra, pois o martírio é considerado a maior expressão de obediência e fé dos 

cristãos, pois como diria Tertuliano, ‘semen est sanguis christianorum’, o sangue dos mártires é 

a semente da igreja cristã.”(TERTULIANO  apud  ACTAS de LOS MARTIRES,2003, p.16). 

               Em uma de suas mais importantes obras Apologeticum, o autor, que também é 

advogado, vê na própria estrutura do direito romano a causa das perseguições e do martírio, que 

é uma injustiça, pois demonstra que existe falhas na forma de condução do processo contra os 

cristãos, e sobre isto ele declara em sua obra, 

 



“Magistrados do império romano! Vós presidis para fazer justiça diante do povo, na mais alta instancia 
da cidade. Diante da multidão, não ousais instruir publicamente a causa dos cristãos. A vossa autoridade 
teme e enrubesce de inquirir em público segundo as regras da mais elementar justiça. Já sucedeu que 
fechastes a boca defesa por ódio à nossa ‘seita’, muito feliz em acolher denúncias domésticas.  
“Que ao menos escuteis as palavras silenciosas deste escrito, que vos transmite a expressão da verdade.  
A verdade não pede graça para si mesma, porque não se admira se sua condição. Ela sabe que vive na 
terra como estrangeira e espera o ódio daqueles que a ignoram. Ela sabe que a sua família, a sua morada, 
a sua esperança, o seu crédito e a sua glória estão nos céus. Seu único desejo, entretanto, é o de não ser 
condenada sem ser ouvida. 
Que pode perder vossas leis, que imperam soberanamente em seu domínio, se a verdade for ouvida? O 
poder delas brilha mais, se condena a verdade sem deixá-la falar? Condenando-a  sem ouvi-la, além do 
aspecto odioso da injustiça, a vossa justiça merecerá a censura de ter condenado a verdade sem ouvi-la, 
temendo não poder mais condena-la depois de a ter ouvido.” 
 (TERTULIANO, Apologeticum, I). 
            

   Logo se percebe mais do que uma aparente constatação jurisprudencial Tertuliano 

faz uma confrontação de caráter jurídico-moral contra o direito romano e o seu mau uso. 

  “Censuramos, em primeiro lugar, o vosso ódio ao cristianismo, embora ele 
possa ser escusado em parte pela vossa ignorância. Esse ódio é mais injusto e 
criminoso à medida que não conheceis o que odiais. Que há de mais iníquo do que 
odiar aquilo que se ignora, mesmo que ele fosse odiável? Só se pode odiar por 
razoes válidas; do contrário, o ódio é cego e pode justificar-se somente por acaso. 
E por que esse ódio, motivado por aquilo que detesta, não seria afinal totalmente 
injustificado? Por isso nós vos censuramos o despropósito de nos odiardes por 
ignorância e a injustiça de os fazerdes insensatamente.”                                                                                              
(TERTULIANO, Apologeticum, I). 

 

            E Tertuliano ainda desafia os seus perseguidores e críticos, numa atitude de 

extrema confiança naquilo que defende, de forma sarcástica e irônica,  

 
“ a prova dessa ignorância culpável, a despeito das escusas que podem ser 
encontradas, é que aqueles que nos odeiam, sem nos conhecer em geral, cessam de 
odiar-nos, quando sua ignorância é dissipada. Acontece até que alguns deles se 
tornam cristãos com todo o conhecimento de causa, e se põe a detestar seus 
preceitos passados e a professar o que antes detestavam.”                                                                    
(TERTULIANO, Apologeticum, I). 

 

 As perseguições e sua conseqüência natural o martírio, à época de Tertuliano, podem 

tanto ter uma motivação imperial, a partir do edito de Septímio Severo, como defende 

Enrico Dal Covolo (DAL COVOLO,1989, p.30), ou como outros estudiosos demonstram, e 

é mais provável a partir da constatação dos escritos do próprio Tertuliano, que seria uma 



perseguição muito mais voltada para uma atitude provincial dos governos locais do que 

imperial. (MATOS, 1997, p.69; SIMON e BENOIT, 1968, p.134). 

  Podemos identificar que as perseguições aos cristãos na África romana, no governo 

de Septímio Severo, e a partir do seu edito não incentiva diretamente a perseguição aos 

cristãos, pois inclui também judeus no seu edito, prova disto é que não foi generalizada a 

perseguição por todo o império na governo de Severo tal qual aconteceu no governo de 

Décio.  

 Mas é bastante plausível perceber que devido à autonomia destes governadores 

provinciais, e lembrando que em muitos lugares existem aquilo que Tertuliano chamou de 

Ignorantia, logo se percebe como sustentável a posição defendida por Matos, e por Simon e 

Benoit, que os cristãos foram injustamente perseguidos, muito mais por posições pessoais de 

oposição ao cristianismo do que pelo próprio edito do imperador Septímio Severo.  

 Vemos que o martírio vai se transformando pouco a pouco, em um marco 

fundamental para a História do Cristianismo e para a sua Teologia, onde o sofrimento e a 

morte adquirem uma valoração simbólico-religiosa que transcende o humano transformando 

estes mártires em Heróis e Santos cristãos. Sendo assim podemos perceber que fatores 

como, a perseguição aos cristãos, o contexto africano romano, os escritos de Tertuliano, 

assim como o desenvolvimento da figura do perseguido cristão em mártir cristão e 

posteriormente em santo, vão contribuir para a caracterização da imagem do mártir, como 

símbolo da fé cristã genuína e verdadeira, além de contribuir para o desenvolvimento de 

uma teologia do sofrimento e da morte no cristianismo romano antigo, ganhando espaço 

cada vez maior na sociedade romana, superando as perspectivas tradicionais referente à 

morte.  



 Sublimar a morte, desenvolver um sentido maior e mais louvável para a situação de 

perseguição e sofrimento, parecem conseqüências do desenvolvimento natural da teologia 

martiriológica do II e III século, especialmente quando pensamos a partir da obra em 

questão Apologeticum de Tertuliano, que tem como objetivo final à defesa e fortalecimento 

da fé cristã. 
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