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Na sua obra sobre o fim do cristianismo antigo o historiador húngaro-

inglês Robert Markus diz a cristianização do tempo foi uma das causas da 

cisão entre o cristianismo primitivo e o medieval. Reproduzindo suas próprias 

palavras:  

É um indício da ascendência que a Igreja romana tentava estabelecer 
sobre a vida civil independente com sua relevância própria e seus 
ritmos próprios, um passo rumo à absorção de seus restos numa 
ordem sacralizada cristã que não deixa nenhum espaço ao secular

2
. 

  
No mesmo sentido Michel-Yves Pérrin aponta na coletânea sobre a 

história do cristianismo organizada por Alain Corbain uma cristianização do 

tempo na Antiguidade Tardia. Ele diz: “Com Constantino, o tempo cristão 

começou a ser levado em conta pela legislação imperial”3 e assim “a uma 

cristianização do espaço corresponde uma cristianização do tempo”4 

Ambos os autores trabalham com a perspectiva do tempo como a 

determinação do ritmo social a partir de instrumentos de mensuração 

(calendários, relógios, ampulhetas etc). Sendo assim eles trabalham com o 

sentido elisiano de tempo exposto na obra Sobre o Tempo.  

Nesta perspectiva a extensão da significação do tempo é restringida 

à ocorrência do tempo litúrgico (liturgia entendida aqui a partir do sentido grego 

de exercício público de uma fé, da manifestação pública da fé) Mas a 

ocorrência de uma cristianização do tempo não pode ser determinada somente 

a partir da difusão pública de eventos litúrgicos. Paralelamente, a cristianização 

do tempo litúrgico ocorre uma cristianização do tempo enquanto experiência. E 

é essa cristianização a que foi lançada por Agostinho através das Confissões.   

Antes é preciso fazer uma diferenciação, expondo-se assim os 

limites da análise que procurarei desenvolver. E nisso, esclareço que esse 

tempo da experiência não corresponde nem ao tempo histórico, nem ao tempo 
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social (e também não ao tempo da consciência, empregando o termo de Paul 

Ricoeur). 

Essas adjetivações que complemento o significado de tempo 

exercem a função de determinar o campo de manifestação do sentido. “Onde o 

tempo se projeta”, é isso que se almeja encontrar.  

Sei, contudo, que ao relatar tal distinção causo uma estranheza, 

principalmente porque evito (pelo menos ao primeiro momento) a zona mais 

familiar ao historiador que é o tempo histórico. Mas essa impertinência decorre 

da necessidade de enxergar outro ponto de vista que seja mais adequado ao 

texto das Confissões. Não digo, no entanto, que não haja uma formulação de 

tempo histórico no pensamento de Agostinho. Digo apenas que ela não ocorre 

na fonte ora em comento.  

A formulação do tempo histórico encontra-se dispersa em alguns 

outros relatos agostinianos, mas a forma mais acaba do problema está contida 

no seu monumental livro A Cidade de Deus. Como se sabe esta obra foi escrita 

entre os anos de 410 e 426, e o que motivou a elaboração desse Tratado foi a 

defesa dos cristãos perante a imputação de responsabilidade destes perante a 

invasão de Roma por Alarico e o godos. Agostinho como apologista elabora 

sua defesa tentando mostrar que a formação de Roma foi viciada, e a perda da 

virtude por parte dos romanos foi a verdadeira responsável real pela ‘queda’ do 

Império.  

O bispo de Hipona encontra assim em uma filosofia da história um 

argumento para justificar o fracasso de Roma.Há um sentido prévio 

impregnado no movimento da humanidade na Terra, e isto é a base para a 

formulação de um filosofia/teologia da história.  

Esse tempo determinado para um fim, um tempo que projeta para o 

futuro não é o mesmo tempo aporético formulado nas Confissões. Comparando 

os dois escritos vemos uma distinção da concepção agostiniana do tempo. E 

como explicar isso?  

Primeiramente é possível entender a diferença em termos 

cronológicos (mais uma vez o tempo). As Confissões são anteriores a cidade 

de Deus, e, portanto, o primeiro texto pode ser compreendido com uma etapa 

de preparo intelectual para o segundo. Assim, Agostinho não poderia ter 

desenvolvido sua filosofia do tempo histórico sem o entendimento exato da 



manifestação do tempo no homem. E isto aqui propugna também a diferença 

de campo: ‘no homem’ e ‘na história’.  

Em segundo lugar há uma diferença de natureza procedimental. 

Estando apoiado na história, o tempo histórico segue a divisão preposta (no 

caso de Agostinho, a preposição é dada pelo texto bíblico) A análise do tempo 

histórico não se apoia em visão processual do tempo (tal qual é a descrição de 

Confissões), mas em uma visão estamental, de um tempo construído por 

etapas. O sentido de um tempo em contínuo desenvolvimento é contraposto 

assim à uma representação segmentada do tempo. Este é o primeiro 

argumento pelo qual podemos dizer que há duas visões de tempo em 

Agostinho, uma pessoal e outra histórica.  

Diante disse não podemos realizar por hora uma teoria unificadora 

do tempo que perpassa toda a obra agostiniana. A tese que acreditamos é que 

a modulação do sentido de tempo Agostinho dá através do próprio texto a ser 

analisado. O tempo histórico é definido por Agostinho para servir a seu relato 

histórico da Cidade de Deus; o mesmo acontece com as Confissões. O que 

está disposto ali é o tempo do próprio relato. É o tempo da sua própria história, 

e não o tempo da história do mundo. Assim, o sentido do problema do tempo 

das Confissões deve ser entendido através da busca pelo sentido de trajetória 

religiosa relatada por Agostinho no texto confessional. É o que analisaremos 

sem seguida 

Sendo essa cristianização do tempo da experiência o mote 

fundamental das Confissões determinaremos a sua caracterização.  

De uma maneira geral, esta cristianização põe em pauta a questão 

da relatividade dos padrões exteriores de mensuração do tempo. Se os velhos 

momentos astrológicos (solstício, equinócio, translação lunar) podem ser 

substituídos como padrões-fixos do calendário, significa dizer que não são eles 

determinantes essenciais da temporalidade. Assim a negação da mensuração 

do tempo pelos astros, como Agostinho faz no Livro XI Capítulo XXIV das 

Confissões é a confirmação do padrão astrológico típico da religião pagã.  

Assim, a alteração do calendário astrológico também é indicativa da 

necessidade de propor novos paramentos temporais. E assim como o 

calendário está sendo substituída em decorrência da ascensão do cristianismo, 

a próprio modelo temporal expõe essa necessidade de transmutação. A 



proposição de Agostinho em revisar a tradição greco-romana deve-se ao fato 

que as transformações vividas na Antiguidade Tardia exigem repensar todo o 

modelo cultural, e aí se inclui o tempo.  

A formação da agenda litúrgica tem a haver, assim, com a 

determinação de um novo sentido do tempo. A inserção das festas cristãs no 

calendário é paralela à colocação do homem como centro da experiência 

humana. Agostinho é um dos propulsores da interiorização da compreensão 

temporal. 

A visão agostiniana do tempo projeta-se como uma leitura de 

convergência entre a vida religiosa e a vida contemplativa. Derivando o tempo 

da eternidade de Deus, Agostinho funda a temporalidade sob a própria 

experiência do processo de conversão. O tempo é assim aquilo que provoca a 

instabilidade no homem e exige que ele esteja sob uma condição particular, 

que aqui chamo de condição peregrina.  

Para o Santo Padre, “a experiência do tempo é uma experiência do 

abandono e da insegurança do homem”5, e por essa razão enfrentar a 

temporalidade é o desafio para a busca da fé, um exigência de superação para 

a obtenção da vida virtuosa.  

Por estas razões, a abordagem no tempo proposto no Livro XI de 

Confissões não é apenas um esboço teórico de um problema abstrato, não é 

uma análise puramente conceitual, mas é uma exposição de uma vivência. Há 

assim aquilo que Heidegger coloca em sua Fenomenologia da vida religiosa, 

como o autêntico sentido da temporalidade:  

 

O problema do tempo deve ser compreendido da maneira como 
experimentamos originariamente a temporalidade na experiência 

fática totalmente abstraída de toda consciência e tempo puros
6   

 

A exposição sobre o tempo na obra em comento estabelece uma 

dupla relação que se projeta para um mesmo fim. Primeiramente a questão do 

tempo liga-se a questão da criação do mundo ex nihilo. Para o bispo de Hipona 

o tempo é algo criado que surgiu com a origem do mundo. Em segundo lugar o 
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tempo liga-se a experiência do processo de conversão que levou Agostinho ao 

encontro com o catolicismo. Essas duas razões são facetas da vivência 

religiosa, pois expõe a condição de vida do homem face a Deus. O tempo é um 

elemento da criação que determina o modo de vivência humana, sua condição 

peregrina.  

Portanto nas Confissões de Agostinho tempo e religião estão 

intimamente ligados, pois a forma de se vivenciar o tempo determina uma 

identidade religiosa. Na esteira de Walter Rehfeld7 que em sua obra sobre a 

temporalidade no judaísmo antigo afirma que o modo de vida judeu está 

intimamente ligado com a visão do tempo mantida por esse povo, a visão do 

homem cristão para o autor está codeterminada pelo modo em que esse 

homem vivência o tempo. É parte da visão de mundo cristã o sofrimento com 

as vicissitudes do tempo, pois esse é determinado por Deus. Agostinho está 

assim, por meio dessa obra, difundindo uma cosmovisão cristã, na qual a 

experiência do tempo faz parte.  

Por essa nova visão dada sobre a experiência do tempo, o bispo de 

Hipona está inserido em uma dinâmica no mundo antigo que realizou uma 

cristianização do tempo.  

Há nas Confissões um itinerário de um homem que caminha em 

direção a Deus, e é a expectativa desse encontro que motiva a travessia. E 

sendo assim, a essência do tempo é antes mudança, isto é, um passado que 

não é mais, um presente que passa, e um futuro que ainda não é. O tempo não 

é, e não pode ser para Agostinho, um estado de estabilidade, porque esse 

estado sempre há passageiro. A infinita diferença ontológica entre Deus e os 

homens condicionam a esses últimos à condição peregrina.  

O homem, na visão agostiniana das Confissões, é aquele que nunca 

é, mas aquele que está. Só Deus pode ser eternamente. O homem, ao 

contrário, sendo produto da queda, do pecado original, está fadado a nunca 

ser. O homem está, e estando, deve dirigir à Deus. A tarefa do crente, do 

verdadeiro cristão, é suprimir essa distância entre homem e Deus através da fé 

da palavra de Deus, revelada por Cristo, salvador da humanidade.   

                                                           
7
 REHFELD, Walter I. Tempo e religião: a experiência do homem bíblico. São Paulo: Perspectiva, 1988.  



Ao contrário da tradicional historiografia que aponta como mote das 

Confissões de Santo Agostinho o sujeito individual, é possível apontar no texto 

uma construção que ultrapassa as fronteiras individuais e se projeta como uma 

situação coletiva? 

Até aqui no texto um processo individual que parece se limitar a 

primeira vista a um homem particular: Agostinho. Mas acredito que seja 

possível o rompimento deste limite, atingindo-se assim o devir histórico. E o 

que permite essa visão é uma consideração do papel da fonte, Confissões, em 

seu contexto, ou dizendo de outro modo, a realização de uma tipologia.  

É uma posição tradicional nos estudos agostinianos de que 

Confissões são uma autobiografia (como faz por exemplo Peter Brown e 

Etienne Gilson). Porém a validade afirmação passa por um melhor 

entendimento do conceito de autobiografia, primeiramente, e em segundo lugar 

por uma análise do conjunto da obra.  

Como se sabe o termo autobiografia é um conceito moderno que se 

alicerça sobre as noções de subjetividade e individualidade. Não adentrando no 

mérito da inserção desses conceitos no mundo antigo e medieval, não se 

enxergar nas confissões um traço estruturante de uma autobiografia, que Philip 

Lejeune chama de história da personalidade. É o louvor a Deus o mote da obra 

e não a história de um sujeito singular.  

E ainda, Agostinho retoma sua trajetória religiosa somente nos 

noves primeiros livros da obra. E então, se classificamos tal fonte como uma 

autobiografia, como enquadrar os quatro últimos livros?  

Assim é melhor dizer que as Confissões tratam de uma narrativa da 

experiência religiosa realizada a partir de um ato de confissão. E este não diz 

somente respeito ao segredo pessoal, mas também a capacidade de fala e de 

diálogo com a divindade.  

Confessar exerge assim um tríplice função: ela é uma exposição de 

uma culpa pessoal, um dialogo com Deus e um dialogo com os homens (pois o 

próprio Agostinho releva essa possibilidade/necessidade no Livro X da obra). 

Através do ato de se confessar é exposto um itinerário espiritual que 

não é propriamente particular. Agostinho está imerso em um contexto de 

pluralidade cultural e religiosa 



 A confissão e as conversões alicerçam assim a constituição de uma 

experiência religiosa que é vista sob a forma “viver conforme o tempo”. Dessa 

maneira Agostinho projeta um discurso de autenticidade de vida cristã como 

busca contínua de Deus. Discurso este que pode ser visto como construção de 

um dogma de fé, a partir do exame do contexto político-religioso o qual estava 

inserido. 

Mas o que vem a ser este verdade de fé? Não sem coincidência, 

pouco anos antes da escrita da obra confessional, Agostinho escreve o De vera 

relione (A verdadeira religião), obra que tem como escopo convencer um 

maniqueísta da veracidade de fé cristã. Neste trabalho Agostinho afirma que 

somente o Deus único pode ser digno de fé, pois ele é o único capaz de 

conduzir os homens para a Verdade.  

E o que vem a ser essa Verdade? Essa noção do texto agostiniano é 

de difícil elucidação, pois está imerso em questões mescladas do 

neoplatonismo e cristianismo. Mas de maneira geral, a Verdade se atinge pela 

busca pela sabedoria, pela busca da Iluminação, e esta só pode ser atingindo 

por um esforço. A sabedoria vem através de uma ascese espiritual, e isto está 

claramente demarcado no texto das Confissões.  

Agostinho pretende assim, como típico do período da Antiguidade 

Tardia, tornar legítima a fé crista, e esta legitimação passa pela redescrição de 

elementos estruturantes da cultura romana (e pagã) sendo o tempo um destes 

elementos basilares. Agostinho propõe assim a enxergar o tempo dentro do 

exercício religioso e cristão.  

A obra Confissões de Agostinho espelha assim uma cristianização 

do tempo que não é aquela feita sob os calendários e neste trabalho também 

não pela filosofia da história. Cristianizar o tempo aqui é abdicar as marcações 

exteriores, que Agostinho associa à vida não cristã, e exercitar a interiorização 

do tempo.  

Este é um trabalho que apesar de ser realizado a partir de 

linguagem e conceitos filosóficos e teológicos tem o cunho histórico, de uma 

história cultural. E o é porque está ligado àquilo que antes se dizia ser a 

mentalidade, mas que hoje, pelo desgaste do termo, é mais bem expresso pela 

forma cultural. 



Procurei realizar esse trabalho a partir daquilo que considero o 

dogma da atividade historiográfica: o trabalhar com a fonte. E esse trabalho, e, 

por conseguinte, o respeito à fonte, vem a ser revelado pela análise da 

estrutura constituinte do texto. E, no caso das Confissões, pelo abandono de 

abordagens parciais.  

 E o que perpassa todas as Confissões é essa exposição de uma 

experiência religiosa dada conforme o tempo, ou esteticamente dizendo, de 

uma experiência da temporalidade no itinerário da alma a Deus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


