
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Virgens Mártires 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 

 

 

  
 

José Manuel dos Santos Martins Tomada 
 

 

 

 

 

 

Dissertação 

Mestrado em História e Cultura das Religiões 

2014 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Virgens Mártires 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 

  

 

 
 

José Manuel dos Santos Martins Tomada 
 

 

 

 

 

 

Dissertação orientada pelo 

Professor Doutor José Augusto Martins Ramos 

Mestrado em História e Cultura das Religiões 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

À minha mulher Maria Odete 

e aos meus filhos André Tiago e Marta Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIRGENS MÁRTIRES 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 
 

 
2 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS …………………………………………………….…  4 

RESUMO …………………………………………………………….………..  5 

ABSTRACT …………………………………………………………………… 6 

0 – OBJETIVO …………………………………………………………………7 

1 – INTRODUÇÃO …………………………………………………………… 8 

2 – DEFINIÇÕES …………………………………………………………..... 11 

3 – O CRISTIANISMO PRIMITIVO ……………………………………… 15 

3.1 A morte de Jesus converteu-se num ideal  ………………………………15 

3.2 Mitos sobre as perseguições na igreja primitiva ……………………..... 17 

3.3 Ordem sexual e renúncia sexual …………………………………………20 

3.4 A sexualidade dos primeiros cristãos ……………………………………29 

3.5 A virgindade consagrada na Igreja Antiga ………………………...….. 33 

3.6 As listas e os catálogos de vícios ………………………………………… 39 

3.7 Virgindade “por amor do Reino do Céu” ……………………………… 41 

3.8 Virgens mártires típicas ………………………………………………… 44 

3.8.1 Ágata de Catânia – a amputação dos seios ………………....... 46 

3.8.2 Inês de Roma – a esposa apaixonada ………………………….54 

3.8.3 Catarina de Alexandria – a suprema esposa ………………… 59 

3.8.4 Outras virgens mártires……………………………..…………..66 

 3.9 Relíquias de virgens mártires ……………………………………...…… 67 

3.9.1 Relíquias de Ágata de Catânia …………………………………69 

3.9.2 Relíquias de Inês de Roma ……………………………………. 70 

3.9.3 Relíquias de Catarina de Alexandria ………………………… 71 

3.9.4 Relíquias de outras virgens mártires……………….…………..72 

3.10 As onze mil virgens ……………………………………………….……..72 



VIRGENS MÁRTIRES 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 
 

 
3 

 

 

 

4 – A POSIÇÃO DOS PADRES DA IGREJA …………………………….. 76  

4.1 A Misoginia no tempo dos Padres da Igreja ………………………........ 76 

4.2 A doutrina de Santo Agostinho …………………………………………. 82 

4.3 Teologia e espiritualidade da virgindade ………………………………..85 

4.4 As virgens consagradas ao longo dos séculos …………………….……. 88 

4.5 As Noivas de Cristo ……………………………………………………… 95 

5 – A SOCIEDADE DOS BOLLANDISTAS ………………...……………100 

5.1 A situação atual do trabalho dos Bollandistas …………….…………. 102 

5.2 O resultado da crítica histórica ………………………….……….…… 102 

5.2.1 Ágata de Catânia ………………………………..……………. 103 

5.2.2 Inês de Roma ……………………………………..……………105 

5.2.3 Catarina de Alexandria ………………………...……………..108 

5.2.4 Outras virgens mártires………………………………………..111  

6 – CONCLUSÃO ………………………………………………….…….… 112 

BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………….….. 119 

REFERÊNCIAS BIOGRÁFICAS ………………………………..…….…..127 

ANEXO I – Virgens mártires …………………………………………....... 131 

ANEXO II – Virgens mártires dos primeiros séculos …………………… 133 

ANEXO III – Figuras referidas no texto …………………………………. 139 

ANEXO IV – Padres da Igreja e Teólogos dos primeiros cristãos …........ 145 

ANEXO V – Expansão do cristianismo nos primeiros tempos ……..…… 147 

 



VIRGENS MÁRTIRES 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 
 

 
4 

 

AGRADECIMENTOS 

Não caberiam numa página os agradecimentos a todas as pessoas de boa vontade 

que me permitiram chegar até aqui! Infelizmente, muitas dessas pessoas já não estão 

entre nós, mas deixaram as sementes que fazem renascer os ideais que nos mantêm de 

pé. É esta uma interpretação do prémio, para além da morte, à vida das pessoas boas que 

passaram pela terra. 

Agradeço os primeiros rudimentos sobre religião em família e nas aulas de 

catequese que foram a primeira aproximação a um tema que me interessou ao longo de 

toda a vida. Agradeço a todos os padres, de mentes abertas, que me apoiaram na 

adolescência, que discutiram comigo assuntos importantes sentados à mesa dum café ou 

me recomendaram, há muitos anos, a leitura do Catecismo Holandês. 

Agradeço à minha mulher e filhos, que ficaram prejudicados com as minhas 

ausências e pelo apoio que me deram para não desistir nesta fase interessante dos meus 

estudos. Agradeço às pessoas para quem estes temas são tabus, com quem não podia 

falar porque isso era pôr em causa as teias de aranha que ornamentavam as janelas da 

vida; para eu poder falar e discutir religião com alguém, essas pessoas levaram-me a 

fazer uma licenciatura em “Ciência das Religiões” e, depois de lhe tomar o gosto, um 

mestrado em “História e Cultura das Religiões”. 

Agradeço a todas e todos os colegas que me apoiaram no curso para resolver 

algumas dificuldades ao longo destes cinco anos e me brindaram com uma amizade que 

vai perdurar enquanto por cá andarmos. A maior lição que me deram foi poder 

frequentar turmas com pessoas das mais diversas convicções religiosas ou ateus, 

convivendo e discutindo abertamente todos os assuntos que nos eram apresentados.  

Agradeço a todos os professores da licenciatura na Universidade Lusófona e do 

mestrado na Faculdade de Letras e na Universidade Católica, nomeadamente 

professores Nuno Simões Rodrigues, Paulo de Oliveira Fontes e António Matos 

Ferreira. E agradeço, ultimus at non minime, ao Professor Emérito José Augusto 

Martins Ramos, pelas brilhantes aulas que nos proporcionou e por ter aceitado ser 

orientador nesta dissertação com a sua sabedoria em todos os temas tratados e pela 

paciência que sempre teve para com as minhas impertinências. 



VIRGENS MÁRTIRES 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 
 

 
5 

 

RESUMO 

O primeiro objetivo deste trabalho é conhecer a vida real das virgens mártires 

que existiram entre os primeiros cristãos limpando as biografias piedosas das fantasias 

que foram acrescentadas ao longo dos séculos. A crítica histórica retira a abundante 

ficção, restando apenas a verdade, tanto quanto possível, do que aconteceu. O segundo 

objetivo é compreender a razão que levou jovens adolescentes de boas famílias a 

oferecer a virgindade a Cristo e, pela fé, deixarem-se martirizar até à morte. É 

apresentado um conjunto de definições para que os termos utilizados no texto não criem 

dúvidas de interpretação ou sentido. As alterações que os textos sofreram ao longo dos 

séculos, intencionalmente ou não, que existem nos próprios evangelhos, permitem 

concluir que uma história inicial de uma primeira virgem mártir serviu de modelo para a 

elaboração de muitas das outras biografias de virgens mártires. A própria descrição das 

perseguições foi temperada com factos tão realistas como se quem os descreve estivesse 

presente no local do martírio, mas já se tinham passado mil anos. Os primeiros cristãos 

defendiam intransigentemente a renúncia sexual. No meio social em que viviam onde a 

liberdade sexual era permissiva, só limitada pela lei, queriam marcar a sua posição pela 

diferença colocando-se numa posição diametralmente oposta à que existia na sociedade. 

Nestas circunstâncias surgiu a virgindade consagrada, inicialmente no interior das 

famílias e mais tarde com as virgens concentradas em casas especiais. A virgindade por 

amor do Reino do Céu baseada num trecho do evangelho de Mateus é profundamente 

dissecada. Depois de apresentar um número enorme de virgens mártires, estudaram-se 

oito delas e selecionaram-se apenas três virgens mártires típicas que representam os 

modelos seguidos por muitas outras. São elas Ágata de Catânia, Inês de Roma e 

Catarina de Alexandria. Além de se tomar por base a Legenda Aurea foi feita uma 

análise crítica utilizando todos os elementos disponíveis dos Bollandistas. É feita uma 

referência especial à abundância de relíquias disponíveis em muitos países do mundo. 

Na conclusão, volta-se aos objetivos do início tentando explicar o que realmente 

aconteceu. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Santidade, virgindade, martírio, catolicismo, cristianismo, 

igreja católica, poder, sexualidade, relíquias. 
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 ABSTRACT 

The first goal is to know the real life of the virgin martyrs who existed among 

the early Christians, purging the pious biographies of fantasies that were added over the 

centuries. Historical criticism removes the abounding fiction, leaving, as much as 

possible, only the truth of what happened. The second goal is to understand the reason 

why young teenagers, from wealthy families, offer their virginity to Christ and, for 

faith, let themselves be martyrs. The changes that the texts have been over the centuries, 

intentionally or not, also happening in the Gospels themselves, would suggest that an 

initial story of a first virgin martyr served as a model for the development of many of 

the other biographies of martyr virgins. The description itself of the pursuits was 

exhibited with facts as realistic as if described by who was present at the place of 

martyrdom although a thousand years had already passed. The early Christians 

peremptorily advocated sexual abstinence. Facing the social surroundings in which they 

used to live, where sexual freedom was permissive, only limited by the law, they 

wanted to make a statement by placing themselves in a position diametrically opposed 

to that which existed in society. In these circumstances emerged the consecrated 

virginity, initially within the family and later on by gathering the virgins in special 

houses. Virginity for the sake of the Kingdom of Heaven based on a passage from the 

Gospel of Matthew is deeply dissected. After presenting a large number of virgin 

martyrs, eight of them have been studied and, from those, only three typical virgin 

martyrs were selected, representing models followed by many others. They are Agatha 

of Catania, Agnes of Rome and Saint Catherine of Alexandria. Besides taking as basis 

the Golden Legend, a critical analysis was made using all available evidence of The 

Bollandists. Special reference is made to the abundance of relics in many countries of 

the world. In conclusion we return to the two early goals by trying to explain what 

really happened. 

 

 

KEYWORDS: Holiness, virginity, martyrdom, catholicism, christianity, catholic 

church, power, sexuality, relics. 
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“Arrisca os teus passos por caminhos 

pelos quais ninguém passou; 

arrisca a tua cabeça pensando 

o que ninguém pensou” 

Anónimo, Paris, maio de 1968
1
 

 

0 – OBJETIVO 

Quando se escreve um texto há, certamente, a intenção de mostrar ou demonstrar 

alguma tese às pessoas que se derem ao trabalho de o ler. No caso presente desta 

dissertação há duas intenções.  

A primeira intenção é tentar expurgar as biografias piedosas de várias santas 

“virgens e mártires”, das fantasias que lhes foram coladas ao longo dos séculos. A 

apresentação destas biografias pode ter tido a sua função (boa ou má) durante a Idade 

Média, mas quem as divulga, nos dias de hoje, só pode desgastar as convicções dos que 

as ouvem ou leem. Apresentada a crítica histórica e retirada a abundante ficção, restar-

nos-á apenas a verdade do que aconteceu.  

 A segunda intenção deste trabalho é procurar compreender a razão profunda 

pela qual muitas jovens adolescentes de boas famílias decidiam oferecer a sua 

virgindade a Cristo e, pela fé, se deixavam martirizar até à morte, quer fosse para 

garantir a virgindade intacta, quer para não renegar a sua crença religiosa. Apesar do 

tempo que nos separa desses acontecimentos, é possível avaliar as reações das pessoas 

intervenientes como se fosse hoje. 

Este tema, embora pareça pontual e reduzido a apenas três virgens mártires, 

poderia incluir a história de todas as virgens mártires. Não é intenção esgotar o assunto 

porque isso obrigaria a escrever milhares de páginas o que seria incomportável para este 

trabalho. 

 

                                                 
1
 Inscrição pintada, em maio de 1968, nas paredes do teatro Odéon, em Paris, que se transformou 

numa espécie de marca do Instituto Humanitas Unisinos – IHU e das suas atividades, desde a sua origem, 

em setembro de 2001, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, em São Leopoldo, Brasil. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O título escolhido para este estudo
2
, “Virgens Mártires: discursos de 

religiosidade no cristianismo antigo”, deriva da observação histórica do que se passou 

nos primeiros séculos do cristianismo em especial num período entre 220 e 320 EC
3
, 

durante o qual sucederam muitos martírios de jovens virgens sem que o mesmo 

fenómeno se tenha repetido, com a mesma frequência, antes ou depois dessa época. 

Inicialmente foram selecionados oito nomes de santas, virgens e mártires e estabeleceu-

se um quadro com as referências principais da vida de cada uma delas: ANEXO I – 

Virgens mártires
4
. Procurou-se extrair daí o que era comum e diferente na vida delas, 

tentando compreender o ambiente que existia ou foi criado para levar as jovens à 

situação tão extrema do martírio.  

Os factos históricos conhecidos daquela época em que os martírios aconteceram, 

confirmam que as virgens pertenciam a famílias nobres ou socialmente muito 

importantes. As descrições fantasiosas das suas vidas foram registadas na “Legenda 

Aurea” escrita cerca de 1000 anos depois de os factos terem acontecido. Neste livro, de 

Jacopo de Varazze (em latim: Jacobus de Voragine), foram transcritas as lendas que se 

transmitiram pela memória popular, de boca em boca, ao longo dos séculos ajudadas 

com a prolífera imaginação do autor que descreveu a vida das santas com tantos 

pormenores dramáticos do processo dos martírios como se os tivesse presenciado. 

                                                 
2
 Neste trabalho foi utilizado o Novo Acordo Ortográfico. Provavelmente na Páscoa de 1969 tive 

um encontro com o Professor Lindley Cintra (1925-1991) pois estava há algum tempo na Alemanha por 

motivos profissionais e a minha mulher tinha uma amiga na Faculdade de Letras da UL. A viagem de 

finalistas desse curso foi precisamente à Alemanha e acompanhada pelo Professor Lindley Cintra. 

Combinamos encontrar-nos em Heidelberga onde fizemos uma visita à universidade com  explicações de 

verdadeiro guia pelo professor. Parece que ainda estou a ver os “graffiti” nos tetos das salas de convívio 

das residências dos estudantes, semelhantes às repúblicas de Coimbra, feitas com o fumo das velas de 

cera. Foi aí que ouvi falar pela primeira vez do Acordo Ortográfico. 

3
 EC é a abreviatura de ‘Era Comum’ e é uma designação universal que não obriga à utilização 

da palavra Cristo, considerada mais adequada para o diálogo inter-religioso. AEC significa ‘Antes da Era 

Comum’. 

4
 O Anexo I indica oito virgens-mártires o que poderia ser considerada uma amostra mais fiável 

desta classe de santas (virgens e mártires) do que apenas as três virgens escolhidas. Escolher entre elas 

apenas três virgens como amostra tem algum risco de erro nas conclusões a retirar. No entanto, 

procurámos que a defesa da virgindade e a descrição do seu martírio fossem bastante diversificadas e 

representativas nestas três virgens escolhidas. 
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Numa primeira fase, os mentores eclesiásticos promoviam a prova de força das 

jovens com as autoridades romanas, defendiam a virgindade pelo martírio, ou seja, o 

martírio era o objetivo supremo a atingir e para isso utilizavam todos os meios de 

confronto até serem criadas as condições de não retorno. As virgens eram então 

premiadas com o martírio. Numa segunda fase a virgindade passou a ser defendida 

como a consagração a Jesus Cristo, promovendo-se então um verdadeiro noivado e 

esponsais entre cada virgem consagrada e Jesus Cristo.  

Para compreender a virgindade consagrada nos primeiros tempos do cristianismo 

convém não esquecer o que acontecia na antiguidade com as virgens dedicadas às 

deusas, nomeadamente, Iris (filha de Taumante e de Electra), Héstia e Vesta. O 

paralelismo é significativo levando mesmo Ambrósio a salientar a diferença entre as 

virgens dedicadas a Vesta e as virgens dedicadas a Jesus Cristo: “é que as primeiras 

prestavam trinta anos de serviço no Templo durante os quais tinham de manter-se 

virgens e depois podiam casar-se; as virgens de Jesus Cristo eram muito superiores 

porque o seu voto de virgindade era perpétuo e nunca mais poderiam casar-se”. 

A primeira imagem apresentada neste trabalho representa uma pintura de três 

irmãs santas, virgens e mártires que refletem os tempos difíceis para a divulgação do 

cristianismo. Ágape, Quiónia e Irene, foram três virgens mártires pela sua fé durante a 

perseguição de Diocleciano, em 304 EC. Este Imperador Romano proibia que as 

pessoas possuíssem escritos que divulgassem o cristianismo. Todos esses livros 

deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados. Irene, ainda jovem, 

juntamente com as suas irmãs, Ágape e Quiónia, pertencia a uma família pagã de 

Tessalónica, mas converteram-se ao cristianismo e possuíam vários exemplares da 

Bíblia (Fig. 1 – Santas Ágape, Quiónia e Irene), pelo que foram condenadas. 

As três irmãs foram denunciadas e, em sua casa, segundo a lenda, "foram 

encontradas várias Bíblias". Por isso foram perseguidas e levadas ao interrogatório 

perante o governador da Macedónia, Dulcério. Deveriam, como os restantes cristãos, 

submeter-se ao "intenso interrogatório, para renegar a fé em Cristo". Só se salvariam 

se adorassem os deuses romanos que os cristãos consideravam "falsos deuses", 
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oferecendo-lhes "publicamente comida e incenso e queimando as suas bíblias". Quando 

os cristãos se negavam a fazer isto, geralmente, eram condenados ao martírio. 
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 2 – DEFINIÇÕES
5
 

Apologistas são, na Patrística, alguns Padres da Igreja que, sobretudo no século 

II, se dedicaram a escrever textos para a defesa do Cristianismo, usando temas e 

argumentos filosóficos, nomeadamente platónicos e estoicos, que se mostraram 

compatíveis com a revelação cristã. O objetivo desses escritos não era só o de defender 

o Cristianismo contra correntes filosóficas diferentes ou contra religiões a ele opostas, 

mas sobretudo o de convencer o Imperador Romano do direito à existência legal dos 

cristãos dentro do Império Romano. Os textos apologéticos constituíram as bases para o 

esclarecimento posterior dos dogmas teológicos e, portanto, dos conceitos fundamentais 

usados em teologia. 

Canonização é o termo utilizado pela Igreja Católica para designar o processo 

que atribui o estatuto de Santo a alguém que já é Beato (especialmente virtuoso). A 

canonização de um Beato é um processo complexo dentro da Igreja, que, agora, só pode 

ser tratado na Santa Sé, por uma comissão de altas personalidades e com a aprovação 

final do Papa. A canonização é a confirmação pela Santa Sé para que um Beato seja 

declarado Santo. Na Igreja Católica só o Papa tem a autoridade de conceder o estatuto 

de Santo. 

Encratismo é uma heresia cristã que surgiu a meio do século II, apesar de as 

suas origens remontarem aos tempos apostólicos
6
. Professavam o mais rígido ascetismo 

proibindo o uso da carne e do vinho na alimentação e opondo-se ao matrimónio. A 

abstinência do vinho levava-os a celebrar a Eucaristia apenas com água. Para 

justificarem as suas doutrinas serviam-se de passagens do evangelho que recomendam a 

                                                 
5
 As descrições neste glossário são uma adaptação das definições contidas em “The Catholic 

Encyclopedia, Church Fathers, Summa, Bible and more. Holy Apostles College & Seminary in 

Cromwell, Connecticut, USA”. A intenção da sua inclusão neste trabalho foi fixar o sentido de cada 

termo que varia de obra para obra. 

6
 Os Encratistas eram uma seita cristã ascética do século II que proibia o casamento e 

aconselhava a abstinência da carne. Eusébio (265-339 EC) afirma que Tatiano (120-180 EC) foi o criador 

desta heresia. Supõe-se que sejam estes os gnósticos encratistas admoestados por Paulo em 1 Timóteo 4, 

1-4: “O Espírito diz abertamente que, nos últimos tempos, alguns hão-de apostatar da fé, dando ouvidos 

a espíritos enganadores e a doutrinas diabólicas, seduzidos pela hipocrisia de mentirosos, cuja 

consciência foi marcada com ferro em brasa. Proibirão o casamento e o uso de alimentos, que Deus 

criou para serem consumidos em acção de graças, pelos que têm fé e conhecem a verdade.
 
Pois tudo o 

que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, quando tomado com acção de graças”. 
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temperança, fora do contexto, interpretando-as unilateralmente e inclusive alterando o 

texto. 

Gnosticismo é um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas que 

chegaram a mimetizar-se com o cristianismo nos primeiros séculos da nossa era tendo 

sido declarado um pensamento herético. Os sistemas gnósticos têm uma natureza 

dualista que explica o mundo através de duas entidades fundamentais. O dualismo 

absoluto, postula duas forças divinas coiguais. O maniqueísmo concebe dois reinos 

anteriormente coexistentes de luz e de escuridão que se envolveram num conflito, 

devido às ações caóticas desses últimos. 

Mártir (do grego μάρτυς, transliteração martys, testemunha), no sentido 

religioso, é uma pessoa que morre pela sua fé religiosa, pelo simples facto de professar 

uma determinada religião ou por agir coerentemente com a religião que possui. No 

decorrer da História, porém, a palavra ganhou outros sentidos análogos, como sejam, 

morrer patrioticamente pela liberdade, pela independência ou pela autonomia de um 

povo, por um ideal social ou político e até mesmo simplesmente em combate na guerra. 

Paixão é o termo teológico cristão utilizado para descrever os eventos e os 

sofrimentos – físicos, espirituais e mentais – de Jesus nas horas que antecederam o seu 

julgamento e a sua execução através da crucifixão. Este evento, a crucifixão de Jesus, é 

fundamental na doutrina cristã. Por analogia, também é dado o nome de paixão à 

descrição do martírio que muitos cristãos sofreram ao longo da história. 

Pecado Original faz parte da doutrina cristã e pretende explicar a origem da 

imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal através da queda do homem. 

Tal doutrina não existe no Judaísmo nem no Islamismo. Foi desenvolvida pelo bispo 

Ireneu de Lyon (ca. 130 – 202 EC), na sua controvérsia com o dualismo do 

Gnosticismo. A doutrina do pecado original apoia-se em várias passagens das 

Escrituras: as epístolas de Paulo aos Romanos (Rm 5, 12-21) e aos Coríntios (1 Co 15, 

22) e uma passagem do Salmo 51
7
. A primeira exposição sistemática sobre o pecado 

                                                 
7
 Mas esta conclusão não é evidente: “Sl 51,7. Esta passagem não se refere ao pecado original 

nem a qualquer pecado que pudesse estar implicado no acto de conceber um filho. Significa, apenas, que 
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original, de cuja interpretação derivaram todas as controvérsias, é a de Agostinho de 

Hipona, no século IV. Foi também no século IV que se deu a conversão do Império 

Romano ao cristianismo. Para Le Goff, o dogma do pecado original terá contribuído 

para aumentar o poder de controlo da Igreja sobre a vida sexual dos cristãos na Idade 

Média. Foi sugerido que o pecado mencionado no Génesis teria sido o ato sexual. Esta 

explicação não encontra, contudo, raízes nas tradições judaicas pré-cristãs, em que a 

união carnal entre o homem e a mulher foi estabelecida por Deus. Diz-se mesmo que se 

o pecado original fosse o ato sexual, o próprio Deus teria induzido o homem ao pecado, 

quando ordenou “crescei, multiplicai-vos e enchei a Terra”. 

Reino de Deus (Em grego: βασιλεία τοῦ θεοῦ, basileia tou theou) designa um 

governo ou domínio que tem Deus por soberano ou governante. Segundo o Génesis, os 

primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus e, por 

isso, foram expulsos do Jardim do Éden. O Reino de Deus é um conceito fundamental 

nas duas principais religiões abraâmicas existentes: no Judaísmo e principalmente no 

Cristianismo. Nesta última religião monoteísta, o Reino de Deus constitui um dos temas 

principais pregados por Jesus, através de parábolas. Enquanto o evangelho de Mateus, 

que se dirige principalmente aos judeus, utiliza a expressão Reino do Céu, os 

evangelhos de Marcos e de Lucas utilizam a expressão Reino de Deus, com o mesmo 

sentido. Isto deve-se, certamente, à tendência de os judeus evitarem o uso direto do 

nome de Deus (utilizam Adonai ou Elohim).  

Relíquia é um objeto preservado para efeitos de veneração no âmbito de uma 

religião, sendo normalmente uma peça associada a uma história religiosa. Pode ser um 

objeto pessoal ou parte do corpo de um santo ou personagem sagrada. As relíquias são 

normalmente guardadas em recetáculos chamados relicários. Na generalidade das 

religiões protestantes a veneração das relíquias é desaprovada. 

Santo, para o cristianismo católico, é todo aquele que foi convertido e salvo por 

Jesus Cristo ou desempenhou um papel admirável segundo os preceitos católicos. Nas 

igrejas Ortodoxa e Anglicana as pessoas reconhecidas pelas suas virtudes especiais 

                                                                                                                                               
a tendência para o pecado marca o homem profundamente; acompanha-o desde o seu mais recôndito 

começo (Jb 15,14; Pr 20,9)”. Nota extraída da Bíblia dos Capuchinhos. 
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também podem receber o título de Santos, porém, foi a Igreja Católica que atribuiu o 

título de santo em maior número ao longo da sua história, canonizando milhares de 

católicos. 

Virgindade Religiosa, também chamada Virgindade Sacra ou Santa Virgindade, 

é um conceito importante na tradição cristã, fazendo o paralelo com a Virgem Maria 

que ocupa um lugar central no dogma cristão, católico e ortodoxo. Os votos de 

castidade e o celibato são ainda hoje necessários para uma pessoa poder entrar na vida 

monástica ou no sacerdócio. A recomendação do celibato clerical na igreja católica tem 

a sua primeira menção no Concílio de Elvira (295-302 EC), mas, como este concílio era 

provincial espanhol, as suas decisões não foram cumpridas por toda a Igreja cristã. Só 

no primeiro Concílio de Niceia (323 EC) foi decretado: "todos os membros do clero 

estão proibidos de morar com qualquer mulher, com exceção da mãe, irmã ou tia". 
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 “Eu creio no Deus que fez os homens, 

e não no Deus que os homens fizeram” 

Alphonse Karr 

 

3 – O CRISTIANISMO PRIMITIVO 

3.1 A morte de Jesus converteu-se num ideal 

Verifica-se que a ideia de martírio precede em centenas de anos o cristianismo. 

Os cristãos foram influenciados pelas lendas dos heróis Troianos, pelos exemplos da 

boa morte dos filósofos gregos e por vários outros casos passados com os judeus. A 

posição dos cristãos que preferem abraçar a morte em vez da apostasia deriva 

diretamente do judaísmo e das mitologias grega e romana. Podemos considerar que os 

primeiros cristãos copiaram algumas dessas atitudes das gerações precedentes.  

A morte de Jesus converteu-se num ideal para os primeiros cristãos. Os autores 

da época escreveram que os mártires são imitadores do sofrimento de Cristo. No 

entanto, a descrição da morte de Jesus que está nos evangelhos tem diversas influências 

não cristãs. As diferenças entre as descrições dos quatro evangelistas, quer nas datas, 

quer no modo como Jesus encara a aproximação da morte, permitem verificar uma certa 

evolução ao longo dos anos. O evangelho de Marcos é o mais antigo que foi passado a 

escrito. Lucas e Mateus teriam uma cópia do evangelho de Marcos quando escreveram a 

sua versão.  

Se compararmos o evangelho de Lucas com o de Marcos verificamos que o de 

Lucas (posterior) foi expurgado de alguns traços mais humanos de sofrimento, 

manifestados por Jesus, como ressalta na descrição da sua oração no Jardim de 

Getsémani, nos dois evangelistas: 

Marcos 14, 32-36: 
32

Chegaram a uma propriedade chamada Getsémani, 

e Jesus disse aos discípulos: «Ficai aqui enquanto Eu vou orar.» 
33

Tomando 

consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se. 
34

E 

disse-lhes: «A minha alma está numa tristeza mortal; ficai aqui e vigiai.» 

35
Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse 
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dele aquela hora. 
36

E dizia: «Aba, Pai, tudo te é possível; afasta de mim este 

cálice! Mas não se faça o que Eu quero, e sim o que Tu queres.»
8
 

Lucas 22.39-42.45: 
39

Saiu então e foi, como de costume, para o Monte 

das Oliveiras. E os discípulos seguiram também com Ele. 
40

Quando chegou ao 

local, disse-lhes: «Orai, para que não entreis em tentação.» 
41

Depois afastou-se 

deles, à distância de um tiro de pedra, aproximadamente; e, pondo-se de 

joelhos, começou a orar, dizendo: 
42

«Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice; 

contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua.». 
45

Depois de orar, levantou-

se e foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir, devido à tristeza.  

Podemos, assim, detetar que a descrição sofreu alterações ao longo do tempo. Na 

versão de Marcos, Jesus está desesperado e necessita de conforto. Pede aos seus 

discípulos para estarem vigilantes porque ele está a sofrer. Descreve-se o perigo que 

Jesus corre e o seu estado de agitação, orando a Deus, na qualidade de seu filho, 

utilizando o termo familiar e infantil “Aba”. Em Lucas, Jesus não se apresenta com um 

tão grande sofrimento e recomenda aos seus discípulos para orarem por eles próprios. 

Pede a Deus para afastar aquele cálice, se for a sua vontade, mas apresenta-se disposto a 

cumprir uma relevante missão. Todas as referências à ideia de que Jesus sofre 

emocionalmente, como a “tristeza”, a “agitação” e a “angústia”, foram removidas por 

Lucas. Pode também comparar-se a força da frase de Marcos “prostrou-se em terra” 

com a de Lucas “pondo-se de joelhos”. 

Em Marcos Jesus grita desesperado e abandonado. Em Lucas só os discípulos 

sentem a dor e Jesus aparece calmo e autocontrolado. Lucas alterou no seu texto, não os 

factos, mas o carácter e a conduta de Jesus. Uma explicação para a descrição de Lucas é 

a tentativa de apresentar Jesus como um segundo Sócrates. O filósofo Séneca 

apresentou Sócrates como um exemplo de “como morrer, se é necessário”. As mesmas 

observações podem ser feitas à descrição que Lucas faz de Jesus: imperturbado e 

aceitando a morte. A combinação da calma, inocência e exemplaridade faz parecer as 

mortes de Jesus e de Sócrates muito semelhantes. 

                                                 
8
 Todas as citações bíblicas são, devidamente autorizadas, da Bíblia Sagrada da Difusora 

Bíblica, Fátima/Lisboa, 5.ª edição, 2008. As referências das citações estão de acordo com a Bíblia dos 

Capuchinhos: abreviatura do livro, capítulo e versículo. 
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A audiência da comunidade de Lucas entendeu a morte de Jesus como heroica e 

um martírio filosófico. Lucas não era o único a ver Jesus desta maneira. Esta visão da 

morte de Jesus teve muita influência no cristianismo primitivo especialmente naqueles 

que estavam interessados no martírio. No antigo documento Atos de Apolónio, sobre o 

martírio de Apolónio no século II, diz-se: 

“Justamente como os Atenienses convenceram as pessoas da condenação 

injusta de Sócrates, também o nosso Salvador e Mestre foi condenado por um 

grupo de malfeitores depois de ser preso”
9
. 

Estas evidências permitem sugerir que os cristãos não só utilizaram a morte de 

Sócrates para descrever a história de Jesus, mas que estavam orgulhosos dessa 

comparação. E a morte de Jesus serviu de modelo aos mártires cristãos. 

3.2 Mitos sobre as perseguições na igreja primitiva 

Da mesma forma, muitas das descrições dos martírios na Igreja primitiva foram 

sucessivamente alterados tendo chegado até aos nossos dias como um conjunto de 

factos pouco fiáveis, mas tendo um fundo verdadeiro. Consideremos o caso de um casal 

de jovens cristãos que viveu no século III durante o reinado do imperador Numeriano e 

se recusavam conjuntamente a ter relações sexuais. Os seus nomes eram Crisanto e 

Daria
10

. 

Crisanto era o filho único de um patrício egípcio chamado Polemius, que vivia 

em Alexandria. Polemius, como todos os pais, mantinha grandes esperanças no futuro 

do seu filho. Certamente, desejava para ele uma boa carreira política ou que fosse um 

brilhante orador. Para prosseguir o seu sonho e garantir as melhores relações sociais 

transferiu-se para Roma com a família, colocando o filho nas mãos dos mais finos 

tutores. 

Crisanto não se mostrava muito interessado nas superficialidades da vida de 

Roma e entrou numa crise de adolescência. Encontrou um padre cristão de nome 

Carpophorus e, depois de ler os Atos dos Apóstolos, converteu-se ao cristianismo. 

                                                 
9
 Atos de Apolónio, 1.41. 

10
 Candida Moss – The Myth of Persecution – Página 83 
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Polemius ficou desgostoso com a conversão do filho para um culto embaraçoso pois ele 

era a sua única esperança no futuro. Aconselhado pelos amigos, promoveu um jantar 

com a presença de prostitutas findo o qual foi encontrar o filho num canto a orar e, 

miraculosamente, todas as mulheres tinham adormecido. O encontro organizado pelo 

pai foi um fracasso. 

Polemius utilizou um outro método: aproximou o filho de uma jovem vestal 

virgem chamada Daria. Como todas as vestais, Daria pertencia a uma das melhores 

famílias de Roma. Era uma celebridade, virtuosa e de uma exemplar perfeição física. 

Polemius convenceu Daria a casar com Crisanto e promoveu um encontro em sua casa. 

Crisanto não ficou impressionado, criticou Daria pelas joias que usava e os dois 

iniciaram um debate sobre Deus e a virtude. Daria converteu-se ao cristianismo e 

combinaram casar-se sob a condição de manterem juntos uma virgindade perpétua. 

Depois do casamento, Crisanto e Daria percorreram as ruas de Roma 

convertendo milhares de pessoas, não só ao cristianismo, mas a adotarem vidas de 

castidade, atraindo com isso a atenção das autoridades (Fig. 2 – São Crisanto e santa 

Daria). O casal foi preso pelo tribuno Cláudio que torturou Crisanto. A resistência e 

coragem de Crisanto convenceu Cláudio, a sua esposa, os filhos e mais setenta dos seus 

soldados a converterem-se ao cristianismo. Após a descoberta da traição o imperador 

mandou executar Cláudio e isolar Crisanto numa prisão putrefacta e mal cheirosa cujo 

ar se transformou, miraculosamente, em perfume de flores. 

O imperador mandou internar Daria num bordel para ser sujeita à violação e à 

prostituição. Foi protegida por um leão que atirou ao chão o primeiro homem que se 

aproximou dela e que depois obedeceu à ordem de Daria para o libertar. Este homem 

converteu-se ao cristianismo. Após várias tentativas sem sucesso para capturar o leão, 

lançaram fogo à cela de Daria. Mais uma vez Daria foi protegida e, após uma conversa 

com o leão, este disse-lhe adeus e escapou-se. Depois destes insucessos foi dada ordem 

para enterrar vivos os dois cristãos. 

Esta é a história do martírio de Crisanto e Daria. Há centenas de histórias de 

martírios como esta. São românticas, excitantes e interessantes, mas completamente 

inverosímeis. Muitos elementos são clichés da literatura cristã. O leão protetor de uma 
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virgem inviolada já aparece num documento mais antigo: os Atos de Paulo e Tecla. A 

utilização de um leão para mostrar o poder de Deus já tinha sido feita na Bíblia no 

tempo de Daniel. A associação de um leão à proteção da virgindade surge com as 

virgens cristãs quando eram sentenciadas aos bordéis e escapavam sempre com a 

virtude intacta.  

Quando é utilizado um cliché nestas descrições, isto não significa que a história 

seja totalmente falsa. Mas a história de Crisanto e Daria tem várias objeções 

fundamentais. Daria era uma vestal virgem o que significa que foi colocada ao serviço 

da deusa Vesta desde muito jovem e deveria prestar esse serviço e continuar virgem 

pelo menos durante trinta anos. Se ela quebrasse o voto de virgindade seria a desonra da 

sociedade e a estabilidade da cidade de Roma estaria em perigo. Para repor a ordem na 

cidade, a única solução seria levar a vestal para fora da cidade e enterrá-la viva.  

Tendo isto em mente, como foi possível a Polemius persuadir Daria a deixar de 

ser vestal e casar com o seu filho? Como pôde aproximar-se da vestal para lhe fazer a 

proposta sem ser preso? E como se arrisca a morrer para falar com uma pessoa que 

nunca tinha visto? Se Daria já tinha cumprido o seu tempo de vestal teria pelo menos 37 

anos de idade. De meia-idade ou não, é inverosímil ver Daria seguir sozinha para a casa 

de Crisanto para se encontrar com ele. Também é estranho condenar uma antiga vestal a 

entrar num bordel, dentro de Roma, se pensarmos que isso seria um crime impensável. 

Historicamente esta descrição não faz muito sentido mas é curioso e irónico, no final, a 

vestal ser enterrada viva por não querer praticar sexo. 

Outra incongruência é que Numeriano não estava em Roma na época em que 

Crisanto e Daria foram condenados e por isso não podia ser ele a condená-los. Além 

disso, a figura dos casamentos castos surgiu apenas em finais do século IV, quando os 

romanos aristocráticos adotaram a ideia do monaquismo urbano. Só no Concílio de 

Ancira (314 EC) foi proibido que as virgens consagradas vivessem com homens como 

suas irmãs. Nessa altura havia mosteiros duplos, o que levava a frequentes abusos. As 

subintroductae eram mulheres que viviam com clérigos sem terem realizado o 

matrimónio. 
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Se Crisanto e Daria, como foi descrito, converteram milhares de romanos a esta 

prática um século mais cedo, certamente haveria referências a este tema noutros textos 

da época. Além disso, não há nenhum documento que refira a execução, nesta época, de 

uma vestal e um escândalo desta natureza estaria bem documentado. Podemos concluir 

que esta história foi inventada e escrita numa época em que já não se compreendia quão 

importante era o papel de uma vestal. 

Durante muitos séculos os cristãos acreditaram nestas histórias e ainda hoje estes 

santos fazem parte dos calendários das igrejas católica romana e ortodoxa, sendo 

venerados por muitas tradições locais. As relíquias de Crisanto e Daria repousam num 

relicário de prata na catedral de Reggio Emilia em Itália. Se por ali existe uma mulher 

infértil ou um membro da família doente, a primeira porta a que batem é a do templo 

onde repousam Crisanto e Daria.  

3.3 Ordem sexual e renúncia sexual 

No final da segunda metade do século II, o médico Cláudio Galeno refere-se aos 

cristãos na seguinte forma: 

“É patente em cada dia a sua satisfação com a morte e com a restrição 

das relações sexuais. Isto inclui não só homens mas também mulheres que 

evitam as relações sexuais até ao fim das suas vidas”.
11

 

Galeno tinha chegado a Roma, vindo de Éfeso, no ano 162 EC, na época em que 

Justino, um professor cristão, tinha sido executado. Justino, que estava na cidade desde 

                                                 
11

 Citado por Richard Walzer em Galen on Jews and Cristians, pág. 15. Não pode excluir-se a 

hipótese de esta frase ter sido incluída mais tarde, numa tradução, pelos próprios cristãos. A fonte que 

serviu de base à citação de Galeno é a seguinte. Ibn Abi Usaibiah (d.1270) quoting an earlier writer, 

`Ubayd Allāh ibn Jibrā`īl: "...Evidence that Christ lived quite some time before Galen is contained in the 

following passage of Galen's commentary on Plato's "Republic." 'From this we may infer that the people 

called Christians derive their faith from signs and miracles. Also, sometimes, they show such behavior as 

is adopted by philosophers; for fearlessness of death and the hereafter is something we witness in them 

every day. The same is true of abstention from sexual intercourse. Some of them, both men and women, 

go their whole life without sexual intercourse (in Richard Walzer em Galen on Jews and Cristians, pág. 

15). 
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140 EC, era um pagão convertido e um impenitente intelectual que usava sempre o 

Pálio
12

, a capa que identificava os profissionais da filosofia. 

Justino apresentava o Cristianismo como uma religião diferente de todas as 

outras pelo rigor dos códigos sexuais a cumprir pelos casais e defendendo a abstinência 

de relações sexuais entre os jovens até idades muito avançadas. A renúncia sexual dos 

cristãos era oposta aos ideais do Imperador Antonino Pio
13

 ou do médico Galeno e 

tratava-se de uma visão divorciada da sociedade e das elites do Império. Justino não 

aprovava o “amor do prazer” mesmo quando associado ao “poder da procriação” e 

considerava que um jovem que cedesse ao prazer era como um cego ou uma besta junto 

de um precipício. 

A radicalização dos códigos sexuais entre algumas comunidades está descrita 

nos Manuscritos do Mar Morto
14

 onde se mostra que muitos membros masculinos 

deveriam praticar o celibato por um período ilimitado. Dois escritores judeus, Fílon de 

Alexandria
15

 e Flávio Josefo
16

 na Palestina, encontraram uma explicação fácil para estes 

comportamentos exóticos. Apresentavam o celibato dos Essénios como a consequência 

da longa tradição misógina com a qual os antigos gregos simpatizavam. Assim, os 

Essénios criaram a utopia de comunidades apenas compostas por homens.  

Esses homens defendiam a virtude masculina e habituaram-se a olhar as 

mulheres como a causa de todos os comportamentos desviantes que punham uns 

homens contra os outros. Os Essénios abandonavam assim, definitivamente, as 

mulheres e a utilização de escravos. A presença das mulheres e escravos numa 

comunidade livre encorajava a arrogância e introduzia a servilidade entre membros 

                                                 
12

 Pálio (do latim pallium: capa ou manto que cobre os ombros. Manto romano de lã, vem do 

grego Πάλλω: mover ligeiramente) e é uma espécie de colarinho de lã branca, com cerca de 5 cm de 

largura e dois apêndices – um na frente e outro nas costas. Ainda hoje é utilizado pelo Papa. 

13
 Tito Aurélio Fúlvio Boiónio Árrio Antonino Pio, (86 EC – 161 EC), foi imperador romano 

entre 138 EC e 161 EC. 

14
 Manuscritos do Mar Morto, tradutor Geza Vermes, Ésquilo, Lisboa. 

15
 Fílon de Alexandria foi um filósofo judaico-helenista (20 AEC – 50 EC). 

16
 Flávio Josefo ( 37 EC – ca. 100 EC). 
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livres e não livres. No entanto, fora de Alexandria, existiu, pelo menos uma 

comunidade, os Terapeutas, que também incluía no seu seio mulheres continentes
17

. 

É arriscado concluir que existiam apenas pequenos grupos de homens 

celibatários. Os Essénios e os Terapeutas, dados a conhecer pelos historiadores Flávio 

Josefo e Fílon de Alexandria, viveram no Egito dois séculos antes de Antão e de 

Pacómio (Padres do Deserto). É plausível, depois da publicação dos documentos de 

Qumran (manuscritos do Mar Morto), sobretudo a “Regra da Comunidade” descrevendo 

um género de vida monástica, muito semelhante à dos monges cristãos nas suas 

expressões exteriores, que a origem do monaquismo cristão esteja ligada ao 

monaquismo Essénio. 

Pode dizer-se que os Essénios e os misteriosos autores dos escritos do Mar 

Morto terão sido os predecessores dos futuros monges cristãos. Mas, na Palestina, 

também havia numerosos judeus militantes que adotavam a continência permanente. Os 

códigos sexuais vigentes eram a consequência das restrições impostas aos judeus de 

acordo com a Lei: proibição de casamento com não judeus (Deut 7, 1-3), observância 

dos códigos de pureza, proibição da nudez pública, condenação da homossexualidade, 

etc. Muitas figuras ascéticas associadas aos profetas praticavam a abstinência sexual e 

surgiam, vindas do deserto, pregando o arrependimento. Um deles foi o reputado 

parente de Jesus, João Batista.   

O grupo que acompanhava Jesus não se limitava a pregar exclusivamente no 

interior das famílias. Jesus dizia: “Segue-me…”, e havia discípulos, como Pedro, que 

abandonavam as suas casas; outros, deixavam as esposas, os irmãos e os filhos para 

proclamar o Reino de Deus. Havia discípulos que “se faziam eunucos” voluntariamente 

e esta atitude tornava-os inelegíveis para o casamento. Tais discípulos foram enviados 

pelas estradas da Galileia e da Judeia: 

“7
Pelo caminho, proclamai que o Reino do Céu está perto. 

23
Quando vos 

perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo: Não acabareis 

de percorrer as cidades de Israel, antes de vir o Filho do Homem.”
18

 

                                                 
17

 Fílon, De vita contemplativa 8.68, in F. H. Colson. 
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A continência dos discípulos de Jesus era um dos aspetos do seu drástico 

afastamento da vida habitual. Estes pregadores encontravam-se claramente demarcados 

do panorama social da Palestina. Os que não recebiam este chamamento mantinham-se 

nas aldeias com uma vida marital normal de acordo com os costumes tradicionais dos 

Judeus.  

“
20

Porque Eu vos digo: Se a vossa justiça não superar a dos doutores da 

Lei e dos fariseus, não entrareis no Reino do Céu.” 
19

 

Eles pregavam o “Reino do Céu” e seguiam pelas estradas onde encontravam 

numerosos pobres. Também as mulheres colaboravam com os que seguiam Jesus da 

mesma forma que estes colaboraram com Jesus. A relativa prosperidade de muitos 

locais da Galileia e da Síria e os quarteirões pobres de uma grande cidade como 

Antioquia permitia, com a ajuda das comunidades, a sobrevivência e autonomia desses 

pequenos grupos de pessoas que se dedicavam exclusivamente à sua vocação religiosa.  

Sessenta anos após a morte de Jesus não era claro o perfil dos grupos cristãos na 

Palestina e na Síria. Havia os que seguiam Jesus com uma doutrina mais radical, 

proclamando a sua ressurreição e ascensão bem como a próxima chegada do “Reino do 

Céu”. Mas também havia uma maioria silenciosa que aguardava o Reino do Céu sem 

abdicar das suas esposas, dos seus filhos e dos seus familiares. Estas comunidades 

cristãs eram muito diferentes umas das outras: uns aguardavam calmamente em sua casa 

a chegada do Reino e os outros caminhavam pelas estradas como se o Reino estivesse 

ali depois da primeira curva. 

Nos “Atos dos Apóstolos", o seu autor identificado como Lucas afirma que Paulo 

nasceu em Tarso (na província de Mersin, na parte meridional da Turquia) e faz 

algumas menções à sua família. Um sobrinho é mencionado em At 23, 16 e a sua mãe é 

citada entre os que moram em Roma em Rm 16, 13. É ali também que o apóstolo 

confessa que «Quanto a Saulo, devastava a Igreja: ia de casa em casa, arrastava 

                                                                                                                                               
18

 Mt 10, 7. 23 Jesus alude aqui à breve actividade missionária dos seus discípulos em Israel e à 

vinda gloriosa do Filho do Homem no fim dos tempos. Falando à maneira dos profetas do AT, anuncia 

como iminentes os acontecimentos futuros. 

19
 Mt 5, 20.  
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homens e mulheres e entregava-as à prisão» (At 8, 3). Mesmo tendo nascido em Tarso, 

foi criado em Jerusalém, "aos pés de Gamaliel, que era considerado um dos maiores 

professores nos anais do Judaísmo" e cujo equilibrado conselho em At 5, 34-39, para 

que os judeus se contivessem na fúria contra os discípulos de Jesus, contrasta com a 

temeridade do seu estudante que, após a morte de Estêvão, saiu num rompante a 

caminho de Damasco perseguindo os cristãos que encontrava. 

Paulo de Tarso era um orador judeu que fazia parte da diáspora e, 

aparentemente, era um cidadão romano. Nos anos cinquenta, Paulo passou períodos de 

vários anos, proclamando o evangelho, percorrendo grandes cidades pagãs tais como 

Éfeso, Tessalónica, Filipos e Corinto. Foi executado em Roma na década de 60 EC 

depois de ter dedicado, pelo menos, duas décadas à missão de trazer os pagãos para o 

Reino do Céu: 

“
18

Eu não me atreveria a falar de coisas que Cristo não tivesse realizado 

por meu intermédio, em palavras e ações, a fim de levar os gentios à obediência, 

19
pela força de sinais e prodígios, pela força do Espírito de Deus. Foi assim que, 

desde Jerusalém e, irradiando até à Ilíria, dei plenamente a conhecer o 

Evangelho de Cristo. 
21

Pelo contrário, fiz conforme está escrito: Aqueles a quem 

ele não fora anunciado é que hão de ver e aqueles que dele não ouviram falar é 

que hão de compreender.“
20

  

Segundo Paulo, a luta permanente do espírito contra a carne e da carne contra o 

espírito era uma imagem desesperada da resistência humana contra a vontade de Deus. 

Ele não considerava o corpo o único culpado como se fosse um demónio. Devemos 

recordar que Paulo teve uma educação de judeu com uma cultura intelectual similar à de 

Fílon e Josefo, já citados. Este conflito penoso entre a carne e o espírito tinha como 

origem os pecados vulgares na época – a luxúria e a bebedeira – que excitavam o corpo 

e proporcionavam todos os outros desvios: 

                                                 
20

 Rm 15, 18-19.21 com citação de Is 52, 15. Depois de expor o Evangelho, Paulo volta ao tema 

de abertura: os motivos por que escreveu a uma comunidade que ele não fundou e que tem meios para 

crescer por si. A primeira razão está na graça da sua vocação para apóstolo dos gentios, os de Roma 

incluídos. 
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“19
Mas as obras da carne estão à vista. São estas: fornicação, impureza, 

devassidão, 
20

idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, fúrias, ambições, 

discórdias, partidarismos, 
21

invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a 

estas. Sobre elas vos previno, como já preveni: os que praticarem tais coisas 

não herdarão o Reino de Deus”.
21

 

Em escritos cristãos posteriores, a noção da “carne” associou-se a um corpo com 

distúrbios: a fraqueza do corpo, as tentações e a rebelião contra a vontade de Deus. Nos 

rituais de admissão à Igreja Primitiva verificavam-se algumas reservas quanto à entrada 

dos não judeus na sociedade judaica (cristãos primitivos). Divergindo deste 

comportamento, Paulo conferiu uma certa unidade indiferenciada, quanto à admissão: 

“26
É que todos vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé; 

27
pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestistes-vos de Cristo 

mediante a fé. 
28

Não há judeu nem grego; não há escravo nem livre; não há 

homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus”.
22

 

Homens e mulheres em cidades como Éfeso e Corinto encabeçaram novas 

Igrejas e viajavam tanto quanto o fez Paulo. Em cada local poderia haver vários 

ministros rivais, eventualmente tão excêntricos como era Paulo. Uma vez os pagãos 

admitidos no “Deus de Israel”, Paulo tinha a intenção de os sujeitar ao que considerava 

ser a ordem vigente da vida dos judeus: 

“9
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o Reino de Deus? Não vos 

iludais: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 

efeminados, nem os pedófilos, 
10

nem os ladrões, nem os avarentos, nem os 

beberrões, nem os caluniadores, nem os salteadores herdarão o Reino de 

Deus.” 
23

 

                                                 
21

 Gl 5, 19-21. 

22
 Gl 3, 26-28. A vida cristã é essencialmente comunhão com Cristo. 

23
 1 Cor 6, 9-10. Lista de vícios, frequente em Paulo. No mundo helenista havia listas 

semelhantes. 
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Os pagãos traziam consigo todos os tipos de anomalias sexuais e todos os limites 

colapsaram perante o seu orgulho e luxúria: 

“24
Por isso é que Deus, de acordo com os apetites dos seus corações, os 

entregou à impureza, de tal modo que os seus próprios corpos se degradaram. 

25
Foram esses que trocaram a verdade de Deus pela mentira, e que veneraram 

as criaturas e lhes prestaram culto, em vez de o fazerem ao Criador, que é 

bendito pelos séculos! Ámen. 
26

Foi por isso que Deus os entregou a paixões 

degradantes. Assim, as suas mulheres trocaram as relações naturais por outras 

que são contra a natureza. 
27

E o mesmo acontece com os homens: deixando as 

relações naturais com a mulher, inflamaram-se em desejos de uns pelos outros, 

praticando, homens com homens, o que é vergonhoso, e recebendo em si 

mesmos a paga devida ao seu desregramento.” 
24

 

Paulo considerava o corpo dos homens como um “templo do Espírito Santo”, o 

que estabelecia limites além dos quais era sacrilégio usá-lo, pois ele pertencia a Deus. 

Era na realidade um objeto físico mas infundido pelo espírito:  

“
15

Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Iria eu, 

então, tomar os membros de Cristo para fazer deles membros de uma 

prostituta? Por certo que não!” 
25

 

Na primavera de 54 EC, Paulo escreveu de Éfeso uma carta a responder a uma 

série de perguntas colocadas pelos seus amigos de Corinto. Esta carta passou a ser 

conhecida como a famosa “Primeira Carta aos Coríntios”. Podemos ver de um relance 

                                                 
24

 Rm 1, 24-27. Sem Cristo, a única fonte da salvação, toda a humanidade está perdida incluindo 

pagãos e judeus. O drama dos pagãos é descrito à maneira de um processo jurídico, e dele faz parte: a) a 

sentença dada por Deus e a condenação do pecado; b) o fundamento do julgamento divino; c) as 

consequências morais do pecado; e d) a gravidade do pecado que tem como consequência a morte. 

 
25

 1 Cor 6, 15. Sendo membro de Cristo, o cristão não se pertence e, portanto, entregar-se a uma 

prostituta, seria um roubo e uma dessacralização. Toda a impureza é um insulto àquele que pagou por nós 

um alto preço. E é ainda uma profanação, porque nós somos templo do Espírito Santo: Paulo aplica aqui a 

cada fiel o que dissera antes de toda a comunidade. Este templo é santo e lugar de uma liturgia de louvor 

à glória de Deus. Entregar-se à impureza seria conspurcar este templo, expulsar o Espírito Santo, que é 

um dom de Deus. 
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que o controlo e a renúncia sexual condensavam as ansiedades da estrutura das 

comunidades que Paulo tinha fundado.  

A “igreja de santos” de Corinto era sociologicamente um caldeirão de posições 

contraditórias. Diferenças entre ricos e pobres, patrões e escravos, homens e mulheres, 

fizeram explodir os conflitos entre as várias casas que compunham a comunidade. A 

unidade ritual da Ceia do Senhor estava fissurada pela concorrência das refeições 

familiares. Como havia muitos contactos com os pagãos, em muitos banquetes era 

servida carne sacrificial. As mulheres recusavam usar o véu nas sessões solenes em que 

os profetas e as profetisas falavam da fé e contestavam a hierarquia pela qual o homem 

era superior à mulher. O próprio Paulo, ou alguém que colocou estas palavras na sua 

boca, condenou as mulheres casadas a manterem o silêncio na igreja: 

“33
 …Como acontece em todas as assembleias de santos, 

34
as mulheres 

estejam caladas nas assembleias, porque não lhes é permitido tomar a palavra 

e, como diz também a Lei, devem ser submissas. 
35

Se quiserem saber alguma 

coisa, perguntem em casa aos maridos, porque não é conveniente para uma 

mulher falar na assembleia.”
26

   

Perante esta desordem instituída, um grupo de cristãos tentou encontrar uma 

solução. Propunham isolar-se da sociedade convencional e renunciar ao casamento. 

Alguns decidiram separar-se das esposas pagãs
27

. Outros decidiram jurar a abstinência 

perpétua de relações sexuais. As crianças pelas quais eram responsáveis deveriam 

manter-se virgens até ao casamento
28

. Muitos, como os Essénios, libertavam os seus 

                                                 
26

 1 Cor 14, 33-35. A proibição das mulheres falarem na assembleia parece contradizer outras 

afirmações de Paulo, onde se admite que possam orar em público e profetizar. Por isso, alguns aventam a 

hipótese de uma interpolação posterior. Mas poderá dizer-se que, sem querer opor-se à liberdade do 

Espírito, Paulo pretenda aqui reduzir a actividade pública da mulher, proibindo-lhe que peça explicações 

na assembleia, de acordo com o contexto social da época e para evitar afrontar estruturas. Por outro lado e 

contra os detractores do casamento, é enaltecida a maternidade, através da qual a mulher chegará à 

salvação. 

27
 1 Cor 7, 12-16. Se o não crente recusa coabitar, tem lugar o chamado "privilégio paulino", que 

é uma excepção à lei da indissolubilidade. 

28
 1 Cor 7, 36-37. A interpretação tradicional considera aqui o caso do pai - a quem o uso antigo 

atribuía a decisão de casar as filhas - que se interroga se deve ou não fazê-lo. Dadas as dificuldades desta 

interpretação, os modernos preferem a tradução adoptada, que visaria a situação dos que estavam noivos, 
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escravos. Pequenos grupos de homens e mulheres, como descreve Fílon, aguardavam a 

próxima vinda de Jesus com o seu corpo e o seu espírito santificados. 

Além da tolerância que Paulo tinha com os alimentos poluídos utilizados pelos 

pagãos, também a sua atitude em relação ao casamento obrigava a encontrar uma 

solução não radical. Paulo considerava que o casamento era mais seguro que o celibato 

descontrolado. Aos casais recomendava que não deviam renunciar às relações sexuais 

devido à “tentação da imoralidade” que a abstinência pode provocar.
29

 Aos solteiros e 

viúvas, Paulo recomendava a continência. Mas se não podem guardá-la, casem-se, pois 

“é melhor casar-se do que ficar uma vida abrasado”. Na prática, isto levava a 

casamentos mais precoces por parte de muitos jovens para não ficarem abrasados. 

Aquilo que parece uma omissão assinalável, na carta de Paulo, é não referir a fé 

demonstrada pelos pagãos e judeus, seus contemporâneos, para quem a sexualidade, 

apesar de desordenada, era capaz de socializar e ordenar o interior do casamento. A 

porneia 
30

 era uma imoralidade potencial que acarretava muitas vezes a frustração 

sexual. Com esta estratégia alarmista e negativa, Paulo deixou um legado fatal para as 

futuras gerações. O argumento contra as relações sexuais fora do casamento e a favor de 

as gerações mais novas terem filhos deslizou impercetivelmente para uma atitude que 

via no casamento apenas o antídoto contra o desejo sexual. No futuro, o sentimento de 

um constante e doentio risco de luxúria, reside permanentemente em cada canto das 

comunidades cristãs. 

Paulo aceitava o ponto de vista dos seus correspondentes de Corinto: “É bom 

para o homem não tocar numa mulher”. Mas isto acontecia com ele, Paulo, porque 

recebeu de Deus o dom profético da continência. Nem todos podem esperar este dom 

pois nem todos são chamados como foi Paulo. Provavelmente em Corinto havia em 

média mais continentes do que na Palestina. Paulo aceitava os grupos onde havia 

                                                                                                                                               
quando se converteram ao cristianismo. Casar-se ou não se casar? Paulo propõe a solução de acordo com 

o princípio indicado nosversículos 8-9. 

29
 1 Cor 7, 2. Paulo começa a responder às questões que lhe foram apresentadas por escrito; a 

primeira, sobre o matrimónio e a virgindade, reflecte um certo ambiente cultural, caracterizado, ou por 

um demasiado laxismo, ou por tendências que chegavam até ao desprezo do casamento. 

30
 Porneia é a palavra grega que no Novo Testamento é traduzida por fornicação. Porneia era 

também o termo técnico que designava um matrimónio inválido. 
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mulheres adultas continentes e também jovens virgens dedicadas a uma castidade 

perpétua. Todas estas pessoas continentes partilhavam o dom que Paulo dizia ter 

recebido para pregar com entusiasmo transparente: 

“
29

Eis o que vos digo, irmãos: o tempo é breve. De agora em diante, os 

que têm mulher, vivam como se não a tivessem; 
30

e os que choram, como se não 

chorassem; os que se alegram, como se não se alegrassem; os que compram, 

como se não possuíssem; 
31

os que usam deste mundo, como se não o 

usufruíssem plenamente. Porque este mundo de aparências está a terminar. 
32

Eu 

quisera que estivésseis livres de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das 

coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor.” 
31

 

Por contraste, o casamento não era um dom. No casamento não se verificava a 

chamada de Deus para a continência. Ao homem casado faltava-lhe a suprema 

qualidade de um coração não dividido. Era uma pessoa ansiosa e, como também tinha 

de agradar à sua esposa, dividia o seu coração com ela. Por isso pode dizer-se que era 

um meio-cristão. O dom apostólico do celibato era demasiado precioso para se estender 

a toda a igreja. Paulo deixou isto bem claro e não se esforçou muito a defender o 

casamento que classificou inferior em relação ao celibato. O casamento era para ele uma 

vocação desprovida de entusiasmo.   

3.4 A sexualidade dos primeiros cristãos 

A tradição judaico-cristã teve uma influência decisiva sobre a sexualidade 

ocidental. Michel Foucault argumenta que a interdição, a repressão e a negação são uma 

herança que influenciou o discurso sobre o sexo nos consultórios médicos, nos divãs da 

psicanálise e nos manuais científicos. A moral de proibição e condenação nas origens do 

cristianismo converteu-se, alguns séculos mais tarde, numa pastoral da “suspeita de si 

mesmo” em relação ao corpo.  

                                                 
31

 1 Cor 7, 29-32. O tempo é breve. É o que medeia entre a primeira e a segunda vinda de Cristo 

e esta última é imprevisível e está já, de algum modo, presente em Cristo ressuscitado. O cristão faz o que 

faz um pagão, mas com espírito diferente. Ao falar aqui da vida conjugal, Paulo não pretende retratar-se, 

mas acentuar que ela deve ser ordenada ao amor desinteressado e gratuito. 
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O encratismo foi uma heresia cristã que surgiu a meio do século II, apesar de as 

suas origens remontarem aos tempos apostólicos. Professavam o mais rígido ascetismo 

proibindo o uso da carne e do vinho na alimentação e opondo-se ao matrimónio. Para 

justificarem as suas doutrinas serviam-se de passagens do evangelho, que recomendam 

a temperança, fora do contexto, interpretando-as unilateralmente e inclusive alterando o 

texto.  

A sua teologia tinha por base o conceito neoplatónico e gnóstico da matéria, 

como princípio do mal, criada pelo demiurgo inimigo de Deus. Desta premissa 

deduziam logicamente que era preciso lutar contra a matéria e o seu autor o que levava a 

conclusões que se resumiam no dualismo maniqueísta. O dualismo afirma a existência 

de dois princípios supremos, não criados, independentes, irredutíveis e antagónicos, um 

do bem e outro do mal, através dos quais se explica a origem e evolução do mundo. 

Após verificar-se o carácter herético do grupo, a Igreja Católica iniciou uma 

campanha para neutralizar a heresia. Os métodos adotados foram de três gêneros: 

refutação teórica dos princípios doutrinais, as sanções canónicas e os éditos imperiais. 

Entre os autores que se destacaram na luta contra o encratismo teórico apresentam-se 

Ireneu, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alexandria e Orígenes. 

“O legado que o mundo antigo dos Hebreus deixou para o futuro não continha 

razões muito significativas para provocar atitudes de menosprezo da sexualidade ou, 

mais especificamente, para justificar atitudes de encratismo. …E no que toca ao 

cristianismo tais atitudes de puritanismo parecem mais derivadas das mentalidades de 

dualismo que se podem identificar de múltiplas maneiras com expressões culturais do 

cristianismo de receção grega, mais do que com o cristianismo específico de matriz 

semítica”
32

. A relação entre a sensibilidade cristã primitiva e o corpo tem muitas vezes a 

sua formulação baseada no platonismo, no gnosticismo e no dualismo, naquilo que têm 

de analogia e convergência. 

A forma literária dos chamados “catálogos de vícios” dos primeiros cristãos 

inicia a repressão da sexualidade com a vinculação de certas práticas sexuais à punição 

                                                 
32

 “A sexualidade entre os Hebreus: caminhos essenciais do sentido” José Augusto Ramos, in A 

sexualidade no mundo antigo, pág. 225-226. 
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de Deus nos últimos dias. A ascese rigorosa do monaquismo e dos anacoretas egípcios 

converge para uma pastoral da continência e da abstinência. Essa literatura e as 

narrativas dos Padres do Deserto convertem-se na cartilha da sexualidade no dia-a-dia.  

Alguns séculos mais tarde a suspeita de si mesmo fica expressa nos livros 

penitenciais, que estabelecem uma dinâmica entre o cristão e o confessor, com a 

atribuição de culpa e a limpeza da consciência, resultando numa ética sexual de 

interdição e negação. Os livros penitenciais, catálogos minuciosos de todos os vícios, 

em especial os sexuais, foram convertidos mais tarde nos manuais dos confessores. 

Proclamam uma moral de repressão do corpo mas, no sentido inverso, o discurso sobre 

o sexo generalizou-se. A confissão deixou a sua posição inicial de rito exclusivo da 

Igreja, quando os interrogatórios, consultas, narrativas autobiográficas ou cartas, são 

transcritos, publicados e comentados pelos especialistas do assunto.  

Ao contrário das divindades greco-romanas, ou mesmo dos deuses sumérios e 

cananeus, o Cristo dos cristãos era apresentado sem traços de sexualidade, sem ter 

tomado para si esposa entre os mortais, nem possuir uma consorte na corte divina. A 

sexualidade nos documentos dos primeiros cristãos apresenta-se sempre sob o prisma da 

censura, da interdição e da proibição. Podemos considerar que essa proibição das 

práticas sexuais dos cidadãos do Reino de Deus servia também para demarcar a 

fronteira entre o paganismo e o cristianismo. 

“Os temas do amor de Deus pelo povo, tal como se encontram metaforicamente 

expostos nos livros de Oseias, Jeremias, Isaías e Ezequiel, exprimem nas dimensões de 

afetividade implicadas naquela relação interpessoal em termos que derivam do discurso 

amoroso e, até certo ponto, erótico mesmo. Tendo a relação enunciada a ver com Deus, 

o erotismo implicado pode ser considerado do domínio metafórico e carrega 

diretamente ideias religiosas e não sexuais”
33

. Desta forma pode concluir-se que, 

metaforicamente, Iave é o esposo do seu povo. 

Numa das cartas a uma comunidade cristã, no primeiro século, Paulo apresenta 

uma curta lista de vícios e adverte os cristãos que devem fugir das experiências de 

                                                 
33

 “A sexualidade entre os Hebreus: caminhos essenciais do sentido”, José Augusto Ramos, in A 

Sexualidade no Mundo Antigo, pág. 223. 
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intenso desejo e devem tratar os corpos das suas mulheres com honra e santidade
34

. 

Mais tarde, numa outra carta aos Gálatas, Paulo apresenta uma lista de vícios muito 

mais extensa
35

. 

O dualismo ético da lista de vícios divide a humanidade entre os que entram no 

Reino do Céu e os que são rejeitados. Entre os que não herdarão o Reino do Céu estão 

os que não se afastam dos excessos sexuais e os praticipantes em festas pagãs, como as 

festas a Dioniso, que parece terem envolvido muitos cristãos nos rituais religiosos de 

liberdade sexual. 

Uma estatística parcial das listas de vícios dos primeiros cristãos revela que a 

sexualidade corresponde a uma boa parte dos vícios apresentados que, por vezes, 

ultrapassa mesmo o número dos vícios morais. Podemos supor que o principal objetivo 

destas listas era uma incipiente ascese sexual. 

Textos Vícios Sexuais Vícios Morais Outros Vícios Total 

Col 3, 5-9 5 6 1 12 

Gl 5, 19-21 5 8 3 16 

1 Co 6, 9-10 4 5 1 10 

Ef 5, 3-5 7 2 1 10 

Total 21 21 6 48 

Listas de vícios 

Paulo tenta persuadir os cristãos da Galácia (Gl 5, 16-26) a seguirem o espírito 

de Jesus Cristo e a não se deixarem influenciar pelas correntes judaizantes. A força do 

seu discurso deriva do género literário da antítese no catálogo de vícios e virtudes. A 

unidade do texto tem vários elementos interessantes, como o vocabulário, as ligações na 

forma do conteúdo, os paralelismos, os quiasmos, as antíteses, etc. A antítese é a 

                                                 
34

 1 Tes 4, 3-5 “
3
Esta é, na verdade, a vontade de Deus: a vossa santificação; que vos afasteis da 

devassidão,
 4
que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santidade e honra,

 5
sem se deixar levar pelo 

desejo da paixão como os pagãos que não conhecem Deus.” 

35
 Gl 5, 16-26. Apetites desordenados, literalmente, "Carne". Trata-se das tendências más, 

próprias do ser humano pecador. Só o Espírito vence as tendências humanas negativas. 
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contraposição de dois pensamentos de variável extensão literária, ou ainda, a oposição 

de sentido entre dois termos ou duas proposições. A oposição pode ser a dos termos 

contraditórios ou a dos contrários, mas ocorre, sobretudo por meio desta última. 

O emprego da antítese era muito difundido tanto entre os gregos como entre os 

hebreus. Sabemos que a poesia hebraica se baseia muito no paralelismo, sobretudo, nos 

escritos a partir do exílio, certamente influenciados pelo helenismo. Paulo quer 

persuadir os Gálatas sobre o valor de viver segundo o espírito. Utilizando repetidamente 

antíteses, contrapõe carne e espírito, catálogos de vícios e virtudes, obras da carne e do 

espírito para na conclusão salientar as vantagens de caminhar segundo o espírito. Os 

catálogos de vícios e virtudes, encontram-se tanto na ética pagã da antiguidade quanto 

no judaísmo, bem como no Novo Testamento. Na Bíblia, encontramos com muito maior 

frequência listas de pecados e vícios do que de virtudes. Essas listas certamente têm 

origem na legislação judaica e, de forma particular, no decálogo. 

3.5 A virgindade consagrada na Igreja Antiga 

Ao longo da história do cristianismo muitos homens e mulheres consagraram as 

suas vidas a Deus de forma radical e exclusiva. Se o termo “consagrar” significa “tornar 

sagrado”, neste caso, consagrar a sua vida a Deus significa consagrar-se, ou seja, 

dedicar-se a Deus. Desta forma, consagração designa algo ou alguém que se une a Deus 

mediante um vínculo tão estreito, afastando-se do seu mundo e dos bens que possui, 

para se dedicar apenas a Deus. 

Tudo o que existe no mundo foi tocado por Deus, pois dele tudo procede. 

Podemos, assim, dizer que tudo, de certa forma, é sagrado. Ao referir a consagração de 

pessoas vai-se um pouco mais além da intervenção de Deus no ato da criação. Este caso 

implica uma vocação das pessoas para alterar a sua forma de vida em definitivo. Há dois 

aspetos que se complementam: um primeiro, pelo qual voluntariamente a pessoa se 

consagra; um segundo, através da prática dos conselhos evangélicos. 
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No período inicial do cristianismo surgiram muitos crentes que renunciavam ao 

matrimónio para se consagrar a Deus em virgindade
36

. Havia duas maneiras de seguir a 

Cristo: a forma de vida das virgens ou dos ascetas e a forma de vida dos cristãos 

comuns. Os primeiros, procuravam viver a perfeição evangélica considerada mais 

próxima de Cristo; os segundos, na maioria casados, davam testemunho de fidelidade a 

Cristo através da sobriedade e vivência da caridade fraterna. O que se exige a ambos os 

grupos de cristãos é exatamente a mesma coisa, embora os consagrados possam oferecer 

uma maior disponibilidade para se dedicar ao serviço de Deus. 

Sobre este assunto, não há documentação extensa relativa aos primeiros tempos 

do cristianismo, mas é possível afirmar que existiam grupos de virgens, tanto homens 

como mulheres, que através de um voto se comprometiam ao celibato e a um 

seguimento mais próximo de Cristo. Quando Jesus foi interpelado pelos discípulos 

sobre o divórcio, declarou-lhes que esta prática não fazia parte dos seus desígnios mas 

acrescentou que o casamento não era a única forma de viver o plano de Deus. A 

resposta que Jesus lhes deu foi utilizada desde o início do cristianismo para defender a 

virgindade das pessoas consagradas: 

10
Os discípulos disseram-lhe: «Se é essa a situação do homem perante a 

mulher, não é conveniente casar-se!»
 11

Respondeu-lhes Jesus: «Nem todos 

compreendem esta linguagem, mas apenas aqueles a quem isso é dado.
 12

Há 

eunucos que nasceram assim do seio materno, há os que se tornaram eunucos 

pela interferência dos homens e há aqueles que se fizeram eunucos a si mesmos, 

por amor do Reino do Céu. Quem puder compreender, compreenda.» 
37

 

 “Há aqueles que se fizeram eunucos a si mesmos, por amor do Reino do Céu. 

Quem puder compreender, compreenda”. É esta a frase chave a que já nos referimos. A 

palavra “eunuco” aparece ao longo do texto da Bíblia 52 vezes (42 no AT e 10 no NT). 

Em todas elas o significado deste vocábulo é precisamente eunuco (homem castrado). 

                                                 
36

 Parece-nos que logo de início, no tempo dos apóstolos, apareceram numerosas virgens e não 

apenas os “casos excecionais” como o da protomártir Tecla. 

37
 Mt 19, 12. Após restabelecer o matrimónio na sua dignidade inicial, Jesus acrescenta uma 

novidade de carácter escatológico: aqueles que estão possuídos pelo absoluto do Reino são capazes de 

prescindir do próprio matrimónio. Com isto, Jesus não desvaloriza o casamento; apenas propõe uma 

vocação especial, como dom de Deus. 
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Por que razão apenas uma vez esta palavra eunuco (ευνουχοι) deverá ser traduzida por 

virgem e não por eunuco? É curioso verificar que só num documento muito recente da 

Igreja Católica esta palavra tenha sido substituída. Trata-se da encíclica Sacra Virginitas 

(Pio XII, 1954) onde a citação anterior aparece assim: 

“Respondeu-lhes Jesus Cristo que nem todos compreendem tal 

linguagem, mas só aqueles a quem isso é concedido, porque, se alguns são de 

nascença ou pela violência e malícia dos homens incapazes de se casar, outros 

há pelo contrário que por espontânea vontade se abstêm do matrimónio por 

amor do reino do céu"; e conclui dizendo: "Quem pode compreender, 

compreenda" 
38

.   

A encíclica, no parágrafo seguinte, esclarece o que pretende com esta nova 

tradução: “Com essas palavras o divino Mestre não trata dos impedimentos físicos do 

casamento, mas da resolução livre e voluntária de quem, para sempre, renuncia às 

núpcias e aos prazeres da carne”. 

Paulo reconhece a bondade e a dignidade do matrimónio, mas destaca que a 

virgindade é algo superior pois permite dedicar-se totalmente ao Senhor: 

“
33

Mas aquele que tem esposa cuida das coisas do mundo, como há-de 

agradar à mulher,
 34

e fica dividido. Também a mulher não casada, tal como a 

virgem, cuidam das coisas do Senhor, para serem santas de corpo e de espírito. 

Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, como há-de agradar ao 

marido.
 35

Digo-vos isto para vosso bem, não para vos armar uma cilada, mas 

visando o que é mais nobre e favoreça uma dedicação ao Senhor, sem partilha.
 

36
Se alguém, cheio de vitalidade, receia faltar ao respeito à sua noiva e pensa 

que as coisas devem seguir o seu curso, faça o que lhe parecer melhor. Não 

peca; que se casem.
 37

Mas, se alguém tomou a firme resolução no seu coração, 

sem constrangimento e no pleno uso da sua vontade, e resolve no seu foro 

                                                 
38

 Mt 19, 11-12. 
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íntimo respeitar a sua noiva, fará bem.
 38

Portanto, aquele que desposa a sua 

noiva faz bem; e quem a não desposa ainda faz melhor”.
39

 

Os Padres da Igreja valorizaram o estado de virgindade como consagração a 

Deus em numerosos escritos de que se citam os seguintes autores: Ambrósio, 

Agostinho, Cipriano, João Crisóstomo, Inácio de Antioquia e Tertuliano. Alguns deles 

exaltaram a virgindade em detrimento do matrimónio, como foi o caso de Tertuliano. 

Outros, como Agostinho, reconheciam a dignidade e nobreza do matrimónio mas 

declaravam a superioridade da virgindade: “as núpcias são um bonum, a virgindade é o 

melius”. Mas Agostinho também disse: “é melhor uma casada humilde do que uma 

virgem soberba”. Isto significa secundarizar o estado de vida virginal em relação a uma 

vida virtuosa autenticamente santa.  

A consagração nos primeiros séculos do cristianismo acontecia mais de forma 

espontânea e privada do que com fórmulas e palavras rituais. Na sociedade, a mulher 

não tinha um estatuto próprio, mas sempre relacionado com outrem, seja a família, seja 

o marido. As virgens consagradas permaneciam inicialmente com a família e o 

comportamento era semelhante ao das outras jovens, recomendando-se apenas mais 

modéstia e contenção nos adornos. Com o passar do tempo, as virgens formaram uma 

“classe”, a Ordem das Virgens, reconhecida pela Igreja Católica. 

Quando a Igreja aceitava a consagração das virgens, reconhecia-as pessoas 

“invioláveis” entregues a Deus e à Igreja de modo permanente. No século IV já se 

utilizava um rito solene de Consagração das Virgens, pelo qual contraíam o 

compromisso da ascese e vigilância, sempre acompanhadas pela prática da piedade e 

das virtudes. No final do século IV a Igreja preparou legislação para regular esta forma 

de vida consagrada. Posteriormente as virgens foram incentivadas a viver em 

comunidade assumindo as várias formas de vida monacal e religiosa existentes. 

                                                 
39

 1 Cor 7, 33-38. A interpretação tradicional considera aqui o caso do pai - a quem o uso antigo 

atribuía a decisão de casar as filhas - que se interroga se deve ou não fazê-lo. Dadas as dificuldades desta 

interpretação, os modernos preferem a tradução adoptada, que visaria a situação dos que estavam noivos, 

quando se converteram ao cristianismo. Casar-se ou não se casar? Paulo propõe a solução de acordo com 

o princípio indicado nos v.8-9. 



VIRGENS MÁRTIRES 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 
 

 
37 

 

O cristianismo expandiu-se no mundo greco-romano onde se valorizava o 

espírito em relação à matéria e prevalecia a oposição entre estas duas dimensões do ser 

humano em vez de uma unidade integrada. É certo que o pensamento filosófico grego e 

romano se apresentava favorável à prática da virgindade. Por oposição, as mesmas 

ideias também provocavam a explosão da atividade sexual desenfreada de uma boa 

parte da população. Foi este o ambiente encontrado quando apareceu a proposta de vida 

evangélica. A seguir ao martírio, a virgindade e a continência eram consideradas, por 

esta ordem, as formas de maior testemunho cristão. Os ascetas e as virgens eram 

considerados os “guias luminosos” dos cristãos e o seu impacto era reconhecido na 

sociedade como se constata neste relato do Imperador Romano Septímio Severo (146-

211 EC): 

“Os cristãos conservam coduta inatacável, digna de verdadeiros 

filósofos. Vemos que, com efeito, desprezam a morte e, movidos por certo pudor, 

têm horror aos atos da carne. Existem inclusive entre eles varões e mulheres 

que durante toda a vida se abstêm do ato conjugal. Há também os que no 

governo e no domínio da sua alma e na busca apaixonada da honestidade foram 

mais longe do que os verdadeiros filósofos”
40

. 

É um facto que a maioria das citações da Bíblia, no que se refere à virgindade, 

não são totalmente objetivas e os textos são lidos com diversos graus de subjetividade 

conforme a finalidade a atingir. Tomemos uma citação de Paulo: 

“1
Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do 

alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus.
 2

Aspirai às coisas do alto e não 

às coisas da terra.
 3

Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em 

Deus.
 4

Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos 

manifestareis com Ele em glória. 
5
Crucificai os vossos membros no que toca à 

prática de coisas da terra: fornicação, impureza, paixão, mau desejo e a 

                                                 
40

 Severo, S. in “Dicionário Teológico da Vida Consagrada”, 1994, pág. 1138. 
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ganância, que é uma idolatria.
 6

Estas coisas provocam a ira de Deus sobre os 

que lhe resistem.”
41

 

Esta e muitas outras listas de vícios não se referem exclusivamente à sexualidade 

nem à virgindade. No entanto, a frase “Crucificai os vossos membros no que toca à 

prática de coisas da terra” é utilizada pela Igreja Católica para defender a vida ascética 

e a virgindade. A proposta do cristianismo a favor da virgindade consagrada difere da 

mentalidade judaica onde a virgindade era exigida apenas até ao casamento, e da dos 

pagãos em que às Vestais era exigida a virgindade por um certo espaço de tempo. Isto 

mesmo é referido na encíclica Sacra Virginitas: 

“Por isso, os santos padres observam que a virgindade perpétua é um 

bem excelso nascido da religião cristã. Com razão notam que os pagãos da 

antiguidade não exigiram das vestais tal estado de vida senão por certo tempo; 

e mandando o Antigo Testamento conservar e praticar a virgindade, fazia-o só 

como exigência prévia do matrimónio
42

; além disso, como escreve Ambrósio: 

"Lemos de facto que havia virgens no templo de Jerusalém. Mas que diz delas o 

apóstolo? 'Todas estas coisas lhes aconteciam em figura' (1 Cor 10, 11), para 

serem indícios dos tempos futuros".  

Mas constatamos que a última citação “Estas coisas aconteceram-lhes para 

nosso exemplo e foram escritas para nos servir de aviso, a nós que chegámos ao fim 

dos tempos” (1 Cor 10, 11), refere-se aos “Perigos da Idolatria”
43

 referindo uma lista de 

situações em que, no Antigo Testamento, a idolatria atingíu o povo eleito (‘os nossos 

pais’, como diz o Apóstolo) e não às vestais ou às virgens do Templo, como se dá a 

entender na Sacra Virginitas. 

                                                 
41

 Col 3, 1-6. O Apóstolo dirige-se a todos os baptizados, chamando-os a uma vida em comunhão 

com o Ressuscitado. 

42
 Ex 22, 16-17 Dar-lhe-á o dote. Trata-se do pagamento do dote (mohar), mediante o qual um 

homem adquiria a sua esposa. Quando o dote é pago em dinheiro, fixa o preço em 50 siclos. De forma 

diferente do NT, o AT não condena as relações pré-matrimoniais enquanto tais, mas insiste em que o 

varão assuma as responsabilidades do seu acto. 

43
 1 Cor 10, 11: “

11
Estas coisas aconteceram-lhes para nosso exemplo e foram escritas para nos 

servir de aviso, a nós que chegámos ao fim dos tempos.” Deste recurso ao AT, Paulo tira uma lição de 

vigilância para nós, que vivemos no fim dos tempos, isto é, na era messiânica. 
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Na sociedade, onde estava inserida a comunidade cristã primitiva, o testemunho 

dado pelas virgens era um sinal contraditório no meio de uma mentalidade plena de 

degradação moral. A apresentação das sucessivas listas de vícios que deviam ser 

evitados indicia que as comunidades cristãs também eram atingidas por esses desvios e 

era a sua moralização que se pretendia obter. 

3.6 As listas e os catálogos de vícios 

As listas ou catálogos de vícios da literatura dos cristãos primitivos são fontes 

indispensáveis para compreender a história da sexualidade no cristianismo primitivo e a 

influência que tiveram na moral de interdição nos séculos seguintes, até aos dias de 

hoje. Com estas listas aparecem descritos muitos dos prazeres carnais que eram 

exaltados pelos poetas gregos e latinos no mundo antigo. As listas de vícios foram 

utilizadas na catequese da sexualidade permitida, cada vez mais envolta em linguagem e 

imagens pessimistas em relação ao corpo e aos prazeres. 

Numa carta dirigida à comunidade de Éfeso, mais uma vez, encontramos uma 

longa lista de vícios onde se salientam os vícios sexuais:  

“3
Mas de prostituição e qualquer espécie de impureza ou ganância nem 

sequer se fale entre vós, como é próprio de santos;
 4

nem haja palavras 

obscenas, insensatas ou grosseiras; são coisas que não convêm; haja, sim, 

acção de graças.
 5

Porque, disto deveis ter a certeza: nenhum fornicador, impuro 

ou ganancioso - o que equivale a idólatra - tem herança no Reino de Cristo e de 

Deus.” 
44

. 

Nesta lista que, provavelmente, é posterior às contidas nas cartas às 

comunidades de Tessalónica e da Anatólia, a proibição deixa o âmbito das práticas 

sexuais e dedica-se à catequese do cristão. Ficam proibidas, sob ameaça, as “palavras 

obscenas, insensatas ou grosseiras”. Possivelmente a tradição poética amorosa latina e 

grega eram consideradas obscenidades. A censura contida nesta lista é semelhante à 

pastoral da sexualidade casta que, alguns séculos mais tarde, tem por base os escritos de 

Agostinho. 

                                                 
44

 Ef 5, 3-5 
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Outro exemplo pode ser encontrado no cristianismo pós-paulino. Na carta aos 

Colossenses, já citada, metade do catálogo dos vícios são transgressões da sexualidade o 

que já aponta para os detalhados manuais dos confessores: 

“5
Crucificai os vossos membros no que toca à prática de coisas da terra: 

fornicação, impureza, paixão, mau desejo e a ganância, que é uma idolatria.
 

6
Estas coisas provocam a ira de Deus sobre os que lhe resistem.

 7
Entre eles 

também vós caminhastes outrora, quando vivíeis nessas coisas.
 8

Mas agora 

rejeitai também vós tudo isso: ira, raiva, maldade, injúria, palavras grosseiras 

saídas da vossa boca.
 9

Não mintais uns aos outros, já que vos despistes do 

homem velho, com as suas acções,
 10

e vos revestistes do homem novo, aquele 

que, para chegar ao conhecimento, não cessa de ser renovado à imagem do seu 

Criador.” 
45

 

Esta proibição de o fiel ter qualquer contacto com a paixão, recorda a sua 

primeira carta aos cristãos de Corinto, onde se propõe que o cristão não experimente o 

fogo que consome os apaixonados. Paulo usa a expressão “deixar de ficar abrasado” 

para referir um tipo de amor proibido ao cristão. A expressão lembra uma imagem da 

poesia sáfica, “amor erótico que incendeia, sem controlo, o amante” e mesmo Camões 

com o soneto “amor é um fogo que arde sem se ver”. O casamento é referido como um 

mal menor em alternativa a viver uma vida de amor erótico inflamado. 

Os catálogos de vícios apareceram logo no início da literatura cristã de Paulo, 

mas também em Marcos
46

 e no Apocalipse de João
47

.  

  

                                                 
45

 Col 3, 5-10. Temos aqui duas séries de cinco vícios. Paulo incita os cristãos a despojarem-se 

destes vícios (homem velho) e a revestirem-se das cinco virtudes que enumera e, acima de tudo, o amor. 

46
 Mc 7, 1-23. Esta polémica com os responsáveis do povo, em flagrante contraste com a 

actuação junto do povo simples, precede a digressão que Jesus vai fazer por terras pagãs. No horizonte de 

Marcos estão presentes os seus destinatários, que ele deseja esclarecer acerca da maneira de viver judaica, 

para melhor poderem captar a mensagem de Jesus. Na discussão detecta-se o problema pastoral da 

inserção dos pagãos na comunidade cristã, o qual deu origem ao "primeiro concílio"de Jerusalém (Act 

15). Será a nova visão da vontade de Deus, para lá das tradições judaicas, e através da aceitação de seu 

Filho Jesus Cristo, que proporcionará a coexistência e comunhão de judeus e pagãos na Igreja. 

47
 Ap 21, 8; 22, 15 
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3.7 Virgindade “por amor do “Reino do Céu” 

Voltemos à citação de Mateus 19 para avaliarmos o seu significado:  

“Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe; e há eunucos que 

foram castrados pelos homens; e há eunucos que se castraram a si mesmos, por 

causa do reino do céu. Quem puder compreender, compreenda”
48

.  

Estas palavras de Jesus sobre a continência “pelo Reino do Céu” seguem-se à 

resposta que deu a uma questão colocada pelos fariseus sobre o matrimónio e o divórcio 

(Mt 19, 3-9).  

Contrariamente a um certo maniqueísmo, o matrimónio e a continência, embora 

correspondam a escolhas e vocações diferentes, não se opõem. Sobretudo, não se pode 

privilegiar a continência pelo facto de ela pressupor a abstenção do exercício da 

sexualidade e isso ter sido pretexto de muitos Padres da Igreja, ao longo dos séculos, 

para desvalorizar a vocação do matrimónio. 

“Ainda que a continência pelo Reino do Céu se identifique com a 

renúncia ao matrimónio, este que dá origem a uma nova família na vida do 

homem e da mulher, nunca poderíamos ver nela a negação do valor essencial 

do matrimónio; pelo contrário, a continência serve, indiretamente, para 

evidenciar o que é eterno e mais profundamente pessoal na vocação esponsal 

que corresponde à dignidade do dom pessoal, ligada ao significado nupcial do 

corpo, na sua masculinidade ou feminilidade”
49

. 

João Paulo II revela aqui uma grande firmeza no que toca à maneira correta de 

abordar as relações entre o matrimónio e a castidade; também aprofunda a compreensão 

da expressão “estado de perfeição”, correntemente utilizada para designar a condição 

daquele que segue os conselhos evangélicos e fez o voto de castidade. Procura eliminar 

qualquer vestígio de maniqueísmo nas interpretações de “superioridade” da continência 

e do celibato em relação ao estado do matrimónio: “nas palavras de Cristo sobre a 

                                                 
48

 Mt 19, 12. 

49
 João Paulo II – Audiência de 31 de Março de 1982, §6. 
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continência por amor do Reino do Céu não há nenhuma alusão à inferioridade do 

matrimónio no que diz respeito ao corpo ou à essência do matrimónio”. 

“As palavras de Cristo referidas em Mateus 19, 11-12 (assim como as de Paulo 

na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 7) não apresentam nenhum motivo para 

sustentar nem a inferioridade do matrimónio nem a superioridade da virgindade e do 

celibato, pelo facto de estes consistirem, pela sua natureza, numa abstenção da união 

conjugal do corpo. Sobre este ponto, as palavras de Cristo são absolutamente claras”, 

diz João Paulo II. 

“Se, de acordo com uma certa tradição teológica, se fala do estado de perfeição 

(status perfectionis), não é por causa da continência em si, mas sim devido a uma vida 

fundada nos conselhos evangélicos (pobreza, castidade e obediência), pois ela 

corresponde ao apelo de Cristo à perfeição
50

. A perfeição da vida cristã é aferida pela 

caridade. Por isso, uma pessoa que não viva num instituto religioso mas no mundo, 

pode alcançar de facto um grau mais elevado de perfeição, que nasce da caridade, 

quando comparada com uma pessoa que vive num estado de continência 

institucionalizado. Essa perfeição é possível e está acessível a qualquer homem ou 

mulher, quer num instituto religioso, quer no mundo”
51

.   

O que justifica a escolha do caminho da continência? Esta opção não deve ser 

feita com base numa renúncia ao matrimónio, mas por um valor positivo, o do Reino do 

Céu, ao qual a pessoa se sente chamada a entregar-se. Para esclarecer o que representa o 

Reino do Céu, para aqueles que fazem dele o motivo da sua continência voluntária, tem 

um particular significado a relação esponsal de Cristo com a Igreja. Entre outros textos, 

é decisiva a Carta de Paulo aos Efésios: 

“
25

Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a 

igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 
31

Por isso deixará o homem o seu pai e 
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 Mt 19, 21
21

Jesus respondeu: «Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos 

pobres e terás um tesouro no Céu; depois, vem e segue-me.» 
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 João Paulo II – Audiência de 7 de Abril de 1982, §5. 
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a sua mãe, e se unirá à sua mulher; e serão dois numa só carne. 
32

Grande é este 

mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja”
52

.  

Ao contrário de posições anteriores de Paulo, é neste texto que vemos 

concretizado aquilo que Cristo disse aos seus discípulos quando os convidou à 

continência voluntária por amor do Reino do Céu. 

No caso do matrimónio, tal como no da continência, estamos perante um convite 

ao dom de nós próprios, pelo qual também nos é possível realizar plenamente a nossa 

vocação de pessoa. De certo modo, mesmo podendo haver vários estados de vida, isto é 

apenas uma única vocação: a do dom do esponsal de si próprio, seja no matrimónio seja 

na castidade. “Em definitivo”, diz João Paulo II, “a natureza de um e de outro amor (no 

matrimónio ou na continência) é esponsal, ou seja expressa-se mediante o dom total de 

si. Um e outro amor tendem a exprimir o significado esponsal do corpo inscrito desde o 

princípio na própria estrutura pessoal do homem e da mulher”
53

. 

“Enquanto sacramento”, diz o Papa, “o matrimónio é contraído mediante a 

palavra, que é um sinal sacramental em razão do seu conteúdo: ‘Aceito-te para minha 

esposa – para meu esposo – e prometo ser-te fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na 

doença, amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida’. Todavia esta palavra 

sacramental não é mais do que um sinal da realização do matrimónio. A realização do 

casamento depende da sua consumação, ao ponto de, na ausência dessa consumação, o 

matrimónio não ficar constituído na sua plena realidade. A constatação de que um 

matrimónio foi juridicamente contraído, mas não foi consumado (ratum – non 

consummatum) equivale à constatação de que ele não se constitui plenamente como 

matrimónio. Com efeito, as palavras ‘aceito-te para minha esposa – para meu esposo’ 

referem-se a uma determinada realidade, mas só podem ser realizadas através do ato 

conjugal”
54

. 
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 Ef  5, 25.31-32. 
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 João Paulo II – Audiência de 14 de Abril de 1982, §4. 
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 João Paulo II – Audiência de 5 de Janeiro de 1983, §2. 
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Comparando a cerimónia do matrimónio com o rito da consagração das virgens
55

 

verifica-se uma coincidência cenográfica que já tem origem nos primeiros séculos do 

cristianismo. Cabe-nos aqui questionar: se o matrimónio só fica consumado através do 

ato conjugal e não na cerimónia propriamente dita, em que momento fica consumada a 

consagração de uma virgem a Cristo?  

O Pontifical Romano é bem claro na associação que faz entre o matrimónio e a 

consagração das virgens: 

“A santa virgindade reconheceu em Vós o seu autor, 

E, aspirando à integridade angélica, 

Quer consagrar-se ao tálamo e à câmara nupcial 

D’Aquele que é, ao mesmo tempo, 

Esposo da virgindade perpétua, 

E Filho da perpétua virgindade. 

… Recebei, filhas caríssimas, o véu e a aliança, 

Insígnias da vossa consagração. 

Guardai intacta a fidelidade ao vosso Esposo 

E nunca vos esqueçais 

Que fostes consagradas para o serviço de Cristo 

E do seu Corpo, que é a Igreja. 

… Estou desposada com Cristo a quem servem os Anjos, 

e de cuja beleza se admiram a lua e o sol.”
56

 

Podemos deduzir, em paralelo com o matrimónio, que a consumação dos 

esponsais sagrados não se verifica com esta cerimónia. Mais tarde, quando a virgem se 

dedicar às atividades que se propõe realizar, poderá consumar-se (ou não) a sua 

consagração. 
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 Consagração das Virgens - Pontifical Romano, que foi reformado por decreto do Concílio 

Ecuménico Vaticano II e promulgado por autoridade de S. S. o Papa Paulo VI – Conferência Episcopal 

Portuguesa. 
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Já foi dito que não basta aceitar os conselhos evangélicos (pobreza, castidade e 

obediência) para atingir a perfeição, pois a avaliação desta terá sempre por base a 

caridade. Talvez aqui se possa utilizar a metáfora do evangelho: "O que fizerdes ao mais 

pequeno dos meus irmãos e irmãs, a mim o fizestes" 
57

. Desta forma, a virgem, quando 

se dedica a colaborar e apoiar o seu próximo, está a fazer isso mesmo a Cristo. Talvez 

seja aceitável considerar que é este o momento da consumação da consagração. 

Paulo utilizou insistentemente a metáfora matrimonial no sentido cristológico-

eclesiológico. Reconhece, no entanto, o exagero da sua loucura:  

“
1 

Quisera eu me suportásseis um pouco na minha loucura! Suportai-me, 

porém, ainda. 
2
 Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho 

preparado para vos apresentar como uma virgem pura (esposa) a um marido, a 

saber, a Cristo. 
3
 Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua 

astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e 

se apartem da simplicidade que há em Cristo”.
58

 

A utilização das metáforas, frequente neste tema, tem que ser bem entendida. 

Por definição, metáfora
59

 é a utilização de uma afirmação real com um sentido 

figurativo. 

Por exemplo, "o meu pensamento é um rio subterrâneo" (Fernando Pessoa), 

significa que o pensamento tem algumas características semelhantes às de um rio 

subterrâneo. Assim, as relações marido-mulher têm uma certa analogia com as relações 

Cristo-cristão, a ponto de os cristãos serem apresentados a Cristo como uma virgem ao 
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 Mt 25, 40. O ensinamento análogo diz respeito só aos discípulos, chamados pequeninos, 

enquanto aqui se refere a todos os necessitados: os meus irmãos, os mais pequeninos. 

58
 II Cor 11, 1-3. Como que influenciado pela falta de senso dos adversários, Paulo também vai 

correr esse risco. Pois está animado por um ciúme, que é o de Deus em relação ao seu povo. Qual amigo 

do esposo, preparou os esponsais que unem os coríntios a Cristo e que se transformarão em definitivo 

enlace, na glória celeste, quando os apresentar como virgem pura. Mas há o perigo da sedução de Satanás, 

como aconteceu com Eva. 

59
 Metáfora: é uma palavra ou expressão que produz sentidos figurados por meio de comparações 

implícitas. Deriva do grego μεταφορά, "transferência, transporte para outro lugar", composto de μετά 

(meta), "entre" e φέρω (pherō), "carregar". Em seu sentido literal, o verbo grego metaphorein seria 

traduzido pelo verbo latino transferire. 
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futuro marido: “porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem 

pura (esposa) a um marido, a saber, a Cristo”. Desta afirmação não se pode concluir 

que uma virgem tem qualquer privilégio ou prioridade sobre os casados ou leigos nas 

relações com Cristo.   

Os textos de João Paulo II parecem afastar-se bastante dos Padres da Igreja e do 

espírito da Carta Encíclica Sacra Virginitas do Papa Pio XII. Nesta encíclica, é 

defendida a excelência da virgindade sobre o matrimónio: “É sobretudo por esse motivo 

que se deve afirmar como ensina a Igreja – que a santa virgindade é mais excelente que 

o matrimónio; isso vem em primeiro lugar de ela ter um fim mais alto pois contribui 

com a maior eficácia para nos dedicarmos completamente ao divino serviço, enquanto o 

coração das pessoas casadas sempre estará mais ou menos dividido"
60

.  

No entanto, mais à frente diz-nos: “ Primeiramente, deve-se conceder sem 

rodeios que, por ser a virgindade mais perfeita que o matrimónio, não se segue que seja 

necessária para alcançar a perfeição cristã. Pode-se chegar a ser santo mesmo sem fazer 

voto de castidade, como o provam numerosos santos e santas, que a Igreja honra com 

culto público, os quais foram fiéis esposos e deram exemplo de excelentes pais ou mães 

de família; além disso, não raro, encontram-se pessoas casadas que buscam com todo o 

empenho a perfeição cristã. A castidade é consequência duma escolha livre e 

prudente”
61

. 

Fiquemos com João Paulo II: “Com base nas palavras de Cristo, pode-se 

afirmar, não só que o matrimónio nos ajuda a entender a continência por amor do Reino 

do Céu, mas também que a própria continência ilumina particularmente o matrimónio 

considerado no âmbito do mistério da Criação e da Redenção”
62

.  

3.8 Virgens mártires típicas 

As ciências sociais e humanas dizem-nos que quando um grupo se apresenta 

com posições extremas e radicais, o grupo que se lhe opõe toma posições também 
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 Sacra Virginitas, §23. 

61
 Sacra Virginitas, §43. 

62
 Audiência de João Paulo II de 31 de Março de 1982, §6. 
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radicais mas simétricas das do primeiro grupo. São conhecidos os excessos no que se 

refere à sexualidade na sociedade romana, no tempo dos primeiros cristãos. A posição 

dos cristãos, diametralmente oposta à dos romanos, corta a direito, transformando a 

sexualidade no que ela não é. Poderia aqui aplicar-se o provérbio latino: “Virtus in 

medio est” (a virtude está no meio). 

A partir de Paulo as grandes questões do sexo e da liberdade foram explosivas 

nas comunidades cristãs. Para Paulo, a porneia – fornicação – significava muito mais do 

que ter relações sexuais antes ou fora do casamento. A palavra porneia é uma 

metonímia enriquecida por um grande espectro de associações. Representava a rebelião 

da humanidade contra Deus, associada à liberdade sexual, atribuída inicialmente aos 

judeus e depois ao confronto dos cristãos com o mundo não-cristão. O termo porneia, 

sendo um termo geral, abarca o adultério, o incesto, a homossexualidade, a bestialidade 

e todo o ato de imoralidade sexual. Na passagem em 1 Cor 1, Paulo refere-se ao incesto, 

em particular entre um cristão e a esposa (pagã) de seu pai, ou seja madrasta. Estas 

uniões eram proibidas tanto pela lei de Moisés como pelo direito romano. 

A palavra liberdade também foi uma poderosa metonímia na qual a liberdade de 

decidir a sua atividade sexual era uma ideia entre muitas outras. Acima de tudo 

“liberdade” significava viver no “mundo” que para os cristãos era a sociedade romana 

não cristã do seu tempo. Para Paulo havia o sexo correto no casamento com a finalidade 

de procriar, o sexo errado nas relações antes do casamento e o sexo abominável 

realizado entre pessoas do mesmo sexo. Para os cristãos, o sexo errado e abominável de 

qualquer tipo era um pecado e não, apenas, um deslize social, como era considerado 

nalguns setores da sociedade romana.   

Os termos “Virgem Mártir” sugerem dois atributos específicos de muitas 

mulheres que partilharam esta designação. As virgens eram apresentadas com uma 

juventude excecionalmente atrativa e faziam parte de famílias de estatuto social 

elevado. As lendas começam muitas vezes com um poderoso pagão (não cristão) que ao 

conhecer a virgem a deseja para sua consorte. Uma vez proposto à virgem um 

tratamento íntimo, ou mesmo marital, as convicções religiosas dela tornam-se 

inultrapassáveis e não cedem aos desígnios do pretendente. A jovem recusa 
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normalmente casar com um não cristão e declara que a sua virgindade é mantida por 

amor a Cristo. Além disso, a virgem recusa oferecer sacrifícios aos deuses pagãos.  

A virgem tenta várias táticas para afastar o pagão convencendo-o de que os seus 

esforços são inúteis. As sucessivas recusas enfurecem o homem, conduzindo-o ao uso 

da violência. O método da tortura, varia de virgem para virgem mas nunca afeta o seu 

compromisso com Cristo. Os tormentos infligidos conduzem a virgem à exaustão, 

terminando habitualmente com a morte, muitas vezes por decapitação. O pagão também 

morre a seguir simbolicamente de forma horrível, salvo raras exceções. 

Existe um grande número de virgens mártires cujas lendas seguem o guião atrás 

referido e as narrativas das suas vidas são muito semelhantes: ANEXO II – Virgens e 

Mártires dos Primeiros Séculos
63

. Com um grupo inicial de oito virgens mártires, 

apresentadas no ANEXO I, iniciamos o estudo de Inês, Ágata, Úrsula, Cecília, 

Catarina, Bárbara, Luzia e Filomena. Entretanto, Úrsula e Filomena foram removidas do 

calendário litúrgico em 1969, por falta da veracidade das suas lendas. Mas existem 

muitas outras virgens mártires que seguem o mesmo guião tais como Eufémia, 

Doroteia, Margarida e Juliana. Cecília e Daria estão entre as virgens mártires que foram 

casadas. Com o acordo ou não do marido o casamento nunca se consumou. 

Para não ficar pelas generalidades, vamos entrar um pouco mais profundamente 

na vida de três virgens mártires selecionadas: Ágata de Catânia, Inês de Roma e 

Catarina de Alexandria. O critério desta escolha baseia-se nos seguintes parâmetros: a 

vastidão das suas tradições, a extensão geográfica da sua popularidade e os esponsais 

com Cristo presentes nas suas lendas. Sobre Ágata vemos a transformação de uma lenda 

do século terceiro com novas interpretações e desenvolvimentos no século quinze. Inês, 

a jovem esposa de Cristo, permite-nos ver as relações esponsais com Cristo e a sua 

reação à violação. Catarina foi considerada a esposa de Cristo, por excelência, no final 

da Idade Média. 

As raízes literárias das narrativas das virgens mártires são contemporâneas delas 

ou posteriormente formuladas pelos Padres da Igreja. Os principais autores foram 

                                                 
63

 A lista das virgens, apresentadas no Anexo II foi retirada e adaptada do livro de Francisco 

Vizmanos, SJ, 1949, “Las virgenes Cristianas de la Iglesia Primitiva”, páginas 639-645. 
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Tertuliano (ca. 160-225 EC), Jerónimo (ca. 342-420 EC), Ambrósio (ca. 338-397 EC) e 

Agostinho (354-430 EC). Um dos mais importantes documentos sobre a vida das 

virgens mártires é a Legenda Aurea de Jacopo de Varazze (ca 1230-1298 EC). Dez das 

santas descritas nesta obra são virgens mártires. 

3.8.1 Ágata de Catânia – amputação dos seios
64

 

De acordo com Jacopo de Varazze, Ágata era uma virgem de linhagem nobre e 

com um corpo muito belo que honrava sem cessar a Deus, com toda a santidade, na 

cidade de Catânia (Fig. 3 – Pintura de Santa Ágata). O cônsul da Sicília Quintiliano
65

, 

homem ignóbil, avaro, que se dedicava à idolatria, fazia todos os esforços para 

conquistar Ágata. Como era de um estrato social baixo esperava unir-se a uma pessoa 

nobre para tentar impor-se na sociedade. Era voluptuoso e, além de admirar a sua 

beleza, pretendia aproveitar-se dos seus bens. Como era pagão tentava convencê-la a 

fazer sacrifícios aos seus deuses. Mandou trazê-la à sua presença e sabendo da sua 

inquebrantável recusa às suas pretensões, colocou Ágata nas mãos de uma mulher de 

mau porte chamada Afrodisia para que ela e as suas nove filhas, depravadas como a 

mãe, no espaço de trinta dias, a fizessem mudar de opinião.  

Com bons tratos primeiro ou com ameaças depois, não conseguiram alterar a sua 

posição. Ágata respondia-lhes: “A minha vontade está assente sobre uma pedra e tem 

Jesus Cristo por base. As vossas palavras são como o vento, as vossas promessas como 

a chuva, o terror que me fazeis como os rios. Quaisquer que sejam os vossos esforços, 

os fundamentos da minha casa ficarão sólidos e nada a poderá abater.” 

Ágata chorava todos os dias e aspirava à palma do martírio. Afrodisia disse a 

Quintiliano que nada conseguia e este chamou-a de novo à sua presença. “De que 

condição és tu?” Ágata responde: “Sou de uma família nobre ou mesmo duma família 

ilustre”. “Se és nobre porque tens uma conduta e aparência de pessoa servil?” Ágata 

responde que é porque serve a Jesus Cristo e a nobreza soberana é servi-Lo. “Escolhe o 

que preferes: ou fazer sacrifícios aos deuses ou sofrer suplícios até à morte”.  
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 Tradução livre e adaptação do francês da Legenda Aurea marcada à esquerda com traço 

vertical (Ver Bibliografia). 
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 Quintiliano, cônsul da Sicília, na perseguição de Décio no ano de 251 EC. 
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Ágata diz-lhe: “A tua mulher parece a deusa Vénus e tu pareces o teu deus 

Júpiter”. Quintiliano responde-lhe: “ Não injuries o teu juiz com essas brincadeiras 

temerárias”. Ágata replicou-lhe: “Admira-me que um homem prudente como tu, tenha 

chegado ao ponto de apelar aos seus deuses e não querer viver como eles. Se me atiras 

às feras, elas ficarão dóceis ao ouvir o nome de Jesus e se empregares o fogo, os anjos 

virão do céu para me proteger. Se tu me infligires a tortura, eu tenho o Espírito Santo 

que me dá o poder de desprezar tudo o que me fizeres”.  

Depois de fechada na prisão, foi torturada e arrancaram-lhe os seios. Ágata 

disse-lhe: “Ímpio, cruel e tirano! Não tens vergonha de mutilar numa mulher o que 

mamaste na tua mãe? Eu tenho na minha alma mamas sãs com as quais alimento todos 

os meus sentidos e que consagrei ao Senhor na minha infância”. Quintiliano diz-lhe: 

“Renega o Cristo e adora os deuses!” Perante a recusa mandou suspendê-la num 

cavalete para a torturar. Diz-lhe Ágata: “ Com estes suplícios, o meu deleite é o de uma 

pessoa que recebe uma boa notícia ou que vê uma pessoa esperada há muito tempo ou 

que descobre um grande tesouro. A minha alma não pode entrar no paraíso com a palma 

do martírio se não sofrer no meu corpo toda a violência do martírio”. 

Foi novamente colocada na prisão sem comer e sem assistência às feridas do seu 

corpo. De noite surgiu um velho com uma criança para tratá-la o que Ágata recusou. 

Diz-lhe Ágata que quem trata dela é apenas o seu Senhor Jesus Cristo que com uma só 

palavra cura e restabelece todas as coisas. O velho diz-lhe que é seu apóstolo e que em 

seu nome ela será curada. Os seus seios foram restabelecidos e na cela surgiu uma forte 

luz pois os guardas tinham deixado a porta da prisão aberta. 

Alguém lhe sugeriu que fugisse mas Ágata recusou: “A Deus não agradaria a 

minha fuga pois perdia a coroa da paciência e colocaria os guardas em dificuldades”.  

Após quatro dias Quintiliano pede-lhe de novo para adorar os deuses para não lhe 

aplicar mais torturas. Diz-lhe Ágata: “ As tuas palavras são insensatas e vãs; elas são 

iníquas, miserável sem inteligência; como queres que adore as tuas pedras e que repudie 

o Deus do céu que me curou?” Quintiliano: “E quem te curou?” Ágata: “Foi Jesus 

Cristo, filho de Deus”. Quintiliano: “Tu ousas ainda proferir o nome do Cristo que eu 

não quero ouvir?” Ágata: “Enquanto viver eu invocarei o nome de Jesus Cristo no 

coração e nos lábios”. Quintiliano: “Tu vais ver se ele te cura”. E mandou fazer uma 

camada de carvão incandescente para ela rolar toda nua sobre a fogueira. Enquanto isto 
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acontecia deu-se um forte tremor de terra que matou dois conselheiros sob as ruinas do 

palácio e o povo surgiu a gritar que isto era resultado da sua crueldade contra Ágata.  

Ágata, novamente na prisão, fez uma prece: ”Senhor, que me criaste e me 

protegeste desde a minha infância, que preservaste o meu coração, que o salvaguardaste 

contra o amor profano e que me fizeste vencer os tormentos com a virtude da paciência, 

recebei o meu espírito e permiti-me chegar à vossa misericórdia”. Depois desta oração, 

soltou um grande grito e ofereceu o seu espírito a Deus no ano do Senhor de 253, sob o 

império de Décio. 

Um ano após a sua morte, no dia da festa de Ágata, uma montanha próxima 

começou a vomitar fogo
66

 cuja torrente descia da montanha e ameaçava a cidade de 

Catânia. Uma multidão de pessoas desceu do monte, correram ao sepulcro de Ágata, 

tomaram o seu véu e colocaram-no à frente do fogo. A lava parou subitamente e não 

avançou mais.  

Eis o que diz Ambrósio no seu prefácio à vida da virgem: “Ó feliz e ilustre 

virgem que mereceu purificar o seu sangue com um generoso martírio para glória do 

Senhor! Ó gloriosa e nobre virgem, ilustrada com uma dupla glória, por ter feito todo o 

tipo de milagres no meio dos mais cruéis tormentos, e que, para um socorro misterioso, 

mereceu a visita do apóstolo! Os céus receberam esta esposa de Cristo e os seus restos 

mortais são objeto dum glorioso respeito. O coro dos anjos proclamou a santidade da 

sua alma e atribuiu-lhe a proteção da sua pátria”
67

. 

Há dois aspetos importantes no martírio de Ágata que têm a ver com a 

amputação dos seios e a sua apresentação com vestes masculinas. Os relatos históricos e 

a confirmação do martírio são reduzidos, mas o culto e a devoção popular foram muito 

importantes desde muito cedo. O papa Dâmaso I (ca. 304-383 EC) compõe um hino a 

Ágata e Venantius Fortunatus (ca. 530-609 EC) inclui Ágata num registo de virgens e 

mártires no seu De virginitate. Isidoro de Sevilha (ca. 560-636 EC) também escreveu 
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 Trata-se do vulcão Etna na Sicília que era conhecido na Roma Antiga como ÆTNA, um nome 

derivado provavelmente do grego antigo aitho ("queimar violentamente") ou do fenício attano. 

67
 Santo Ambrósio no seu livro De Virginibus, que contém um conjunto de homilias sobre a vida 

das virgens mártires. 
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um duplex hymnus dedicado a Ágata. A tradição e a veneração muito antiga garantiram 

a sua inclusão no Calendário Romano e no Cânon da Missa
68

. 

A descrição da cena do bordel não é utilizada como um tormento, como se 

verifica com a vida de outras virgens mártires. Pelo contrário, é altamente dramática a 

lenda que alude à amputação dos seios de Ágata. Na verdade, Quintiliano encomendou 

a Afrodisia e suas nove filhas a preparação de Ágata para uma eventual ligação sexual 

com ele e, provavelmente, poder um dia dar-lhe filhos. A finalidade desta ação seria 

obter uma educação erótica de Ágata e não o seu tormento. Nos outros casos a 

colocação de uma virgem mártir num bordel tinha como objetivo, sem possibilidade de 

opção, o horror da experiência e da violação por inúmeros homens.  

Ao fim de um mês de permanência no bordel, Afrodísia declara a Quintiliano 

que não tinha conseguido amaciá-la ou alterar a sua posição e que ela mantinha com 

firmeza a sua pureza e castidade. Começa então a aplicação da tortura, tendo 

Quintiliano abandonado o seu plano de ligação com a jovem Ágata, iniciando-se a sua 

mutilação. 

A Legenda Aurea inclui várias santas virgens que sofreram a amputação dos 

seios como aconteceu a Ágata. Os retratos de Ágata na Idade Média surgem focados nos 

seios e foram referidos por alguns autores como “pornografia religiosa”
69

. Estas 

imagens são decididamente provocatórias e encorajam o observador a desculpar a 

violação que constitui a exposição do corpo e das formas femininas. No Livro das 

Horas Francês, Ágata é apresentada sensacionalmente erotizada
70

. Os seus vestidos, em 

muitas cenas, representam a mínima proteção que foi referida por Jerónimo como 

nudum Christum, nudus sequere (“Seguir nua a Cristo nu”)
71

. 

Quintiliano não consegue possuir o corpo de Ágata e fixa-se numa parte do seu 

corpo: os seios. A Legenda Aurea descreve que os seios foram torcidos lentamente até 
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 As outras santas incluídas no Cânon da Missa são Felicitas, Perpétua, Luzia, Inês, Cecília e 

Anastásia. 
69

 Margaret R. Miles, Carnal Knowing. Boston, Beacon Press, 1989. 

70
 Easton, Saint Agatha. 

71
 Jerónimo, Ad Rusticum, 20. 
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serem amputados. Muitos outros autores como Dâmaso e Isidoro de Sevilha referem o 

mesmo suplício mas descrito ainda com mais pormenor. 

A atenção concentrada sobre os seios (ou a sua falta) permite que Ágata 

represente várias funções femininas ao mesmo tempo. Ágata é inicialmente objeto de 

desejo sexual apesar da sua vontade de manter a virgindade. A amputação pode ser 

considerada um ataque às funções da mulher. Quintiliano que pretendia uma mãe para 

os seus filhos manda destruir, não só a beleza feminina, mas também a possibilidade de 

ela um dia alimentar os seus descendentes. Os seios de Ágata perderam a possibilidade 

de alimentar as suas crianças, mas os seios da sua alma têm o potencial de alimentar 

espiritualmente centenas de crianças. 

Um dos aspetos muito discutidos sobre as virgens mártires é a opção de se 

“tornarem homens”. A base deste conceito mostra-nos que muitas santas são 

espiritualmente ou fisicamente masculinizadas à medida que vão avançando a 

profundidade da sua fé. A tradição de muitas santas é utilizada para validar e suportar 

este argumento. A noção de se “tornar homem” é apresentada como aperfeiçoamento 

espiritual ou mental e não como a representação de uma santa travestida.  

A transformação das mulheres em homens foi no cristianismo primitivo 

considerado importante para a salvação como já era referido no Evangelho apócrifo de 

Tomé, com as reservas que tenhamos, num diálogo entre Jesus e Pedro sobre Maria 

Madalena: 

“Simão Pedro disse-lhes: 

Que Maria saia de entre nós, 

Porque as mulheres não são dignas da Vida. 

Jesus disse:Eis que a vou atrair a mim, 

A fim de a tornar homem, 

Para que também ela seja um espírito vivo 

Semelhante a vós, os homens. 

Porque toda a mulher que se tornar homem 

Entrará no reino do céu”
72
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 O Evangelho segundo Tomé §114, 2ª edição, Editorial Estampa, Lisboa, 2001. 
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Há estudiosos que também consideram no Evangelho de Maria (ca. 120-ca. 180 

EC) uma referência à “transformação de mulheres em homens” quando Maria Madalena 

fala com os outros discípulos:    

“Maria Madalena levantou-se, cumprimentou a todos e disse a 

seus irmãos: ‘Não vos lamenteis nem sofrais, nem hesiteis, pois a sua 

graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes, louvemos a 

sua grandeza, pois Ele preparou-nos e fez-nos homens’. Após Maria ter 

dito isto, eles entregaram os seus corações a Deus e começaram a 

conversar sobre as palavras do Salvador.”
73

 

Noutras traduções a frase é traduzida por “Ele preparou-nos e fez-nos Homem” 

referindo-se a um verdadeiro humano e não ao género. Neste aspeto, as virgens são um 

caso especial porque são exceções à norma e não seguem todas as regras de género. 

Estão muito mais próximas da visão de Maria, como um estado sem género, do que da 

visão de Tomás mostrando uma posição superior do homem em relação à mulher. As 

virgens mártires não se “transformam em homens” apenas pelo facto de recusarem 

participar nas tarefas tradicionais da mulher.  

Ágata com os seios removidos transcendeu o seu corpo feminino e transformou-

se por algum tempo, aparentemente, num homem. Quando a virgem é atacada, o 

agressor fixa-se na alimentação maternal e espiritual e também na sexualidade feminina. 

Ágata mostra isso mesmo quando já na sua cela recebe uma visita e pretende mostrar 

algum recato com a nudez. O velho que a visitou (o apóstolo Pedro), colocou-a à 

vontade com a sua provecta idade e isso permitiu que ela visse as suas feridas tratadas e 

curadas.  

3.8.2 Inês de Roma – a esposa apaixonada
74

 

Santo Ambrósio descreveu o martírio de Inês, com a idade de treze anos, que, 

segundo ele, assim ganhou uma nova vida celeste (Fig. 4 – Imagem de Santa Inês). 

Quanto à idade era uma criança, mas, no seu espírito, era madura. Jovem de corpo, mas 

madura de coração. Bela de cara e ainda mais bela na sua fé.  
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 Evangelho segundo Maria Madalena. 

74
 Tradução e adaptação livre do francês da Legenda Aurea. Marcada à esquerda com traço 

vertical. 
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Um dia em que Inês vinha da escola encontrou o filho do prefeito que lhe 

expressou o seu amor. Inês respondeu-lhe: “Afasta-te de mim, sala do pecado, alimento 

do crime, porta da morte; eu tenho um outro amante que já tomou posse do meu 

coração”. Então, Inês descreveu-lhe as vantagens de seu esposo: “Ele ligou-se a mim 

pelo anel que colocou no meu dedo da mão direita, colocou pedras preciosas ao meu 

pescoço, revestiu-me com um manto tecido a ouro e ofereceu-me uma grande 

quantidade de joias. Ele colocou-me um sinal na fronte para não tomar nenhum outro 

amante além dele e o sangue das suas faces ficou impresso sobre a minha face. Os seus 

abraços são castos e o seu corpo já se uniu ao meu. Mostrou-me tesouros incomparáveis 

que prometeu dar-me, se eu lhe for sempre fiel”.   

Na sequência da recusa de Inês, o jovem ficou gravemente doente e os seus 

médicos garantiram que aquilo era “doença de amor”. O seu pai tentou demover a 

virgem, primeiro com palavras doces e, depois de se assegurar que o seu esposo era 

Jesus Cristo, tentou palavras mais duras. Inês respondeu-lhe: “Faz o que quiseres, mas 

não poderás obter o que reclamas”. Então o prefeito disse-lhe: “Escolhe entre duas 

coisas: ou fazes um sacrifício em honra da deusa Vesta, como as outras virgens, se 

queres continuar a ser virgem, ou serás exposta num lugar de prostituição”. Como era de 

origem nobre, a virgem argumentou que não podia ser condenada daquela forma.  

Inês manteve irredutível a sua posição: “Não sacrificarei nada aos teus deuses 

nem me curvarei às tuas ações infames porque eu tenho um anjo do Senhor a guardar o 

meu corpo”. O prefeito mandou despi-la e levá-la para um lupanar. Um grande clarão 

surgiu no prostíbulo que se transformou em lugar de oração. Já recuperado da doença, o 

filho do perfeito foi ao lupanar com alguns amigos. Os companheiros tiveram receio de 

entrar, mas ele tentou aproximar-se de Inês e, como não prestou homenagem a Deus, foi 

estrangulado por um diabo. Quando o prefeito procurou o filho, Inês pôs-se em oração e 

ressuscitou-o. Foi acusada de magia pelos sacerdotes do templo, mas o prefeito tentou 

salvá-la.  

Inês foi lançada por Aspásio, vice prefeito e cruel substituto do prefeito de 

Roma, numa enorme fogueira mas as chamas afastaram-se e queimaram o povo 

sedicioso à sua volta, sem tocar em Inês. Então, Aspásio mandou cortar-lhe o pescoço 

com uma espada. Foi assim que Cristo a sagrou sua esposa. 
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Crê-se que ela sofreu o martírio no ano 309 no tempo de Constantino, o Grande. 

Oito dias depois do funeral os seus pais estavam junto do túmulo e viram um coro de 

virgens vestidas de ouro e entre elas lá estava Inês. À direita dela levava um cordeiro 

todo brilhante. Ela disse-lhes que não chorassem a sua morte, que se alegrassem e a 

felicitassem pois ocupava um trono de luz com todas as que a acompanhavam. É por 

isso que se celebra duas vezes por ano a festa de santa Inês. 

Constança, filha de Constantino, estava coberta de lepra e quando teve 

conhecimento desta aparição foi ao túmulo de Santa Inês e rezou durante muito tempo a 

ponto de adormecer. Então viu em sonhos a santa que lhe disse: “Constança, age com 

constância; crê em Jesus Cristo e serás curada”. Com estas palavras ela acordou 

perfeitamente curada. Recebeu o batismo e mandou construir uma basílica sobre o 

corpo de santa Inês. Constança viveu aí em virgindade rodeada de virgens que lhe 

seguiram o exemplo. 

Um homem, de nome Paulino, exercia funções de sacerdote na Igreja de santa 

Inês e teve violentas tentações da carne. Como não queria ofender a Deus, pediu ao 

Papa para o autorizar a casar. O Papa, vendo a sua bondade e simplicidade, deu-lhe um 

anel com uma esmeralda ordenando-lhe que pedisse a uma imagem de santa Inês 

pintada na parede para o autorizar a casar. Quando o padre se dirigiu à santa, ela 

apresentou-lhe o dedo para introduzir o anel que depois lhe devolveu. A partir daí o 

padre nunca mais teve tentações. 

Noutra altura em que a igreja de santa Inês estava em ruinas, o Papa disse a um 

padre que lhe queria confiar uma esposa. Deu-lhe um anel que deveria apresentar à 

imagem de santa Inês. Ela oferece-lhe o dedo e recebeu o anel. Eis o que de Inês nos diz 

Ambrósio: “Velhos, jovens e crianças todos cantam em honra de Inês. Ninguém fala 

senão para exaltar este martírio. Admirai como ela pôde dar testemunho de Deus, ela 

que devido à sua tenra idade não podia ser senhora de si mesma. Ela comportou-se de 

modo a receber de Deus o que um homem nunca lhe poderia dar; isto está acima da 

natureza porque é obra do autor da natureza”. 

“Ela iniciou um novo tipo de martírio. Não estava preparada ainda para o 

sofrimento, mas estava madura para a vitória. Ela pôde combater e por isso foi digna da 
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coroa do martírio com a sua virtude, apesar da tenra idade que não lhe permitia fazer um 

juízo perfeito do que estava a acontecer. Uma esposa não teria dirigido os seus passos 

para o leito do esposo como esta virgem se dirigiu para o suplício, alegre pela sua 

atitude, pronta para o martírio”. O mesmo Ambrósio declara ainda: “ A bem-aventurada 

Inês, lançando aos pés as vantagens dum nascimento ilustre, mereceu os esplendores do 

Céu; desprezando o que é objeto do desejo dos homens, ela é associada à participação 

do rei eterno, recebendo uma morte preciosa por confessar Jesus Cristo”.  

A lenda de Inês diz-nos que foi martirizada em Roma no final do terceiro ou 

início do quarto século. Diversos textos sobre ela começaram a aparecer nos finais do 

século quarto. Dâmaso (ca. 304-384 EC) compôs um hino a Inês, Ambrósio (ca. 338-

397 EC) incluiu a descrição da sua passio na De virginibus e Prudêncio (348-ca. 405 

EC) dedicou-lhe o último livro do seu Peristephanon. O hino De S. Agnete e a descrição 

completa, Vita S. Agnetis, que serviram de modelo a muitas outras fontes, são atribuídos 

a Ambrósio. Finalmente Jerónimo (ca. 342-ca. 420 EC), nas suas cartas a Demetrias e 

Agostinho, referem a fé e o martírio de Inês. A Legenda Aurea de meados do século 

XIII é também uma importante fonte a ter em conta. 

Inês é apresentada como uma jovem com fé e força que excediam o esperado na 

sua idade. Os treze anos, habitualmente referidos, inspiravam a sua pureza, a sua 

inocência e a vontade de preservar a virgindade. Os milagres começaram ainda em vida 

quando no bordel ressuscitou um dos homens que a perseguiram. A relação íntima entre 

Inês e Cristo que a tradição lhe atribuía deu-lhe uma posição ímpar no que se refere aos 

esponsais sagrados. As descrições de Cristo pela jovem virgem como um esposo 

ardente, carregadas de uma linguagem amorosa, são evidentes nas mais antigas 

tradições. 

As lendas apresentam o sofrimento e o martírio como uma oportunidade para 

demonstrar a fé e o amor a Deus, mas os tormentos eram também indispensáveis à sua 

aproximação a Cristo. Os perseguidores ofereciam a opção do martírio às virgens que o 

aceitavam decididamente com o objetivo de consumar o seu desejo final, a união com 

Cristo que é sempre apresentado como um jovem amante e faz recordar o esposo da 

boda do Cântico dos Cânticos. A relação de Cristo com Inês é descrita em termos de 
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intimidade entre dois amantes românticos e não entre um rei e a sua nobre consorte, 

como no Cântico dos Cânticos. 

Cristo protegeu repetidamente o corpo da sua jovem esposa do ataque dos 

homens e até dos olhares masculinos. A exposição do seu corpo foi considerada pela 

tradição como um dos maiores tormentos. Mas as virgens não recuavam com medo 

quando olhadas fixamente. Inês foi considerada a inocente jovem esposa de Cristo logo 

a partir dos primeiros tempos da Idade Média. 

Tertuliano (ca. 160-ca. 224) considera que o véu que as virgens deveriam usar 

indicava a virgindade e protegia-as das tentações. Jerónimo, na sua carta a Eustochium, 

recorda o perigo de as virgens não utilizarem o véu. No Evangelho de Mateus, 

considera-se que o adultério pode ser cometido com um simples olhar
75

. As virgens 

devem ser protegidas dos olhos licenciosos. Jerónimo considera que Jesus é ciumento e 

não gostaria que a face das virgens fosse vista pelos outros. Por isso, para glória de 

Deus, o cabelo de Inês cresceu para proteger totalmente o seu corpo das vistas dos 

homens. O longo cabelo solto que rodeava o corpo de Inês sugere um grande número de 

significados simbólicos particularmente durante a Idade Média.  

Agostinho descreveu Inês como tendo recebido a coroa do martírio por seu 

próprio mérito. Ambrósio dá uma interpretação mais poética desta virgem mártir. 

Levantou-se, rezou, inclinou a cabeça. Terias podido ver o carrasco perturbar-se, como 

se fosse ele o condenado; tremer a mão direita do verdugo; empalidecerem-se os rostos, 

temerosos do perigo alheio, enquanto a jovem não temia o próprio. Tendes numa única 

vítima dois martírios, o da pureza e o da fé. Permaneceu virgem e foi mártir (Do 

Tratado de S. Ambrósio, bispo, sobre as virgens). 

Quando Inês foi conduzida ao bordel o seu vestido branco luminoso não deixava 

que ela pudesse ser olhada pelos homens. Esta vestimenta celeste, antes do martírio, 

mostra o seu estado de noiva com Cristo. Os cristãos primitivos, nas cerimónias 

batismais dos catecúmenos, recebiam um vestido branco depois da desnudada imersão 

na água. A vestimenta branca significava que os catecúmenos recebiam uma nova vida 
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 Mat 5, 28. Jesus aperfeiçoa o Decálogo quanto à proibição do adultério e a cobiça da mulher 

do próximo, colocando na mesma linha de exigência actos, pensamentos e desejos. Não condena todo o 

desejo da mulher por parte do homem (e vice-versa), mas o desregramento da concupiscência. 
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através do batismo. Inês, vestida de branco, prepara o seu batismo e boda no simples ato 

do martírio. 

Tradicionalmente, Inês está associada a um cordeiro que quase sempre a 

acompanha na sua iconografia. Esta associação deve-se ao facto do seu nome em Latim, 

Agnes,  ser parecido com a palavra “agnus” (cordeiro); por sua vez, Agnes é derivado do 

Grego “hagnē” (ἁγνή), que significa “casta, pura, sagrada”. Este raciocínio feito à 

posteriori, reflete o esforço de atribuir a Inês, até pelo nome, as virtudes de gentileza e 

humildade características do cordeiro. Desta forma fica também ligada à expressão do 

Novo Testamento “cordeiro de Deus”
76

. 

Inês também foi enviada para o bordel como outras virgens mártires. Ao 

contrário de outras virgens, Inês não chegou a ser violada. Por exemplo, o carrasco de 

Luzia convidou todo o público presente (homens, evidentemente) a ter relações com ela 

até ser considerada morta. Com Inês, pelo contrário, Cristo antecipou a sua proteção da 

virgindade e prometeu-lhe a alternativa de prazeres e ganhos celestiais que são o inverso 

das penas e consequências da violação. 

3.8.3 Catarina de Alexandria – a suprema esposa
77

 

Catarina, filha do rei Costus, teve uma formação muito abrangente nas artes 

liberais (Fig. 5 – Santa Catarina). Um dia o imperador Magêncio convocou a 

população de Alexandria, tanto os ricos como os pobres, para todos fazerem sacrifícios 

aos ídolos e punir os cristãos que os não quisessem fazer. Catarina, com 18 anos, estava 

sozinha no seu palácio cheio de riquezas e escravos; ela ouvia os mugidos dos animais 

sacrificados misturados com os acordes da música e dos cantores. Viu muitos cristãos 

que, cheios de medo, também ofereciam os seus sacrifícios.  

Ferida no seu coração, avançou corajosamente para o imperador e disse-lhe: “A 

dignidade de que estás revestido e a minha razão obrigam-me a propor-te que 

reconheças o criador do céu e que renuncies ao culto dos deuses”. Frente à porta do 
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 Jo 1, 35-36 - 
 35

No dia seguinte, João encontrava-se de novo ali com dois dos seus discípulos.
 

36
Então, pondo o olhar em Jesus, que passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus!» 

77
 Tradução e adaptação livre do francês da Legenda Aurea. Marcada à esquerda com traço 

vertical (Ver Bibliografia). 
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templo, ela discutiu com o imperador com a ajuda de silogismos sobre uma infinidade 

de assuntos alegóricos, metafóricos, dialéticos e místicos. “Ó mulher, deixa terminar os 

sacrifícios e a seguir vamos responder-te”. Ele estava cheio de admiração pela sua 

sabedoria e pela sua beleza.  

Voltando ao palácio, o imperador solicitou a Catarina para continuarem a 

conversa e quis que ela lhe explicasse a sua origem. Catarina respondeu-lhe com o que 

está escrito: “Não te louves nem te deprecies a ti mesmo”. Ela, filha de um rei, instruída 

a fundo nas artes liberais, desprezou tudo para se refugiar junto do Senhor Jesus Cristo. 

“Quanto aos deuses que tu adoras, eles não podem socorrer ninguém”. O imperador diz-

lhe que, pelos vistos, todo o mundo anda enganado e só ela é que diz a verdade.  

Mas ele não conseguia esgrimir com a sabedoria desta jovem e deu ordens 

secretas para que se convocassem todos os gramáticos e reitores para se apresentarem 

no pretório de Alexandria, prometendo-lhes imensos presentes, se conseguissem vencer 

os raciocínios desta virgem corajosa. Chegaram de todos os lados cinquenta oradores 

que dominavam a sabedoria em todos os ramos da ciência mundana. Os sábios ficaram 

indignados por terem sido convocados para uma discussão com uma jovem que um dos 

seus mais fracos alunos poderia vencer.  

Um anjo do Senhor apresentou-se a Catarina durante a noite advertindo-a que 

devia manter-se firme pois iria vencer todos os seus adversários, convertendo-os, e 

seguiria o caminho do martírio. Catarina disse, perante o imperador e os cinquenta 

oradores: “Tu prometes-lhes todas as gratificações pela vitória e a mim forças-me a 

combater sem me oferecer a esperança de uma recompensa”. Catarina argumentou com 

base em Platão e utilizou uma frase da Sibila que dizia: “Bem-aventurado é este Deus 

que é suspenso no alto dum madeiro”. Todos ficaram estupefactos e em profundo 

silêncio, sem saber o que responder aos argumentos de Catarina, até que um dos sábios 

sugeriu que todos se convertessem ao Cristianismo. O tirano mandou queimá-los no 

centro da cidade, mas nem eles, nem as suas vestimentas, nem os seus cabelos foram 

chamuscados.  

O rei propôs a Catarina ir para o seu palácio para junto da rainha onde teria todas 

as honras, mas ela disse-lhe que parasse de falar porque tinha Cristo como esposo e nem 
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as carícias, nem os tormentos a fariam renunciar a este amor. O rei mandou-a açoitar e 

prender durante doze dias com o suplício da fome. Como o rei teve de se ausentar uns 

dias para fora do país, a imperatriz fez uma visita a Catarina durante a noite. Tendo 

visto uma luz resplandecente e anjos que a homenageavam, também se converteu à fé 

cristã. Durante os doze dias de fome havia uma pomba branca que lhe trazia alimento do 

céu.  

Quando o rei regressou, vendo-a brilhante de santidade, pensou que alguém lhe 

tinha dado alimento. O Imperador propôs-lhe viver com ele e sacrificar aos deuses, ou 

sofreria todos os tormentos mais cruéis até à morte. “Quaisquer que sejam os tormentos, 

Jesus Cristo será o meu Deus, o meu amante, o meu pastor e o meu único esposo”, 

disse-lhe Catarina. O imperador mandou preparar uma estranha máquina com uma roda 

para o suplício que um anjo do Senhor fez explodir e os pedaços foram dispersos com 

tanta força que mataram quatro mil dos presentes. A rainha também defendeu Catarina 

perante o rei e por isso foi condenada pelo marido tirano a que lhe arrancassem os seios 

e depois foi decapitada.  

Antes disso, Catarina garantiu à rainha que em vez de um esposo mortal teria, 

em breve, um esposo imortal. Como Catarina não quis substituir a rainha nem fazer 

sacrifícios aos deuses, Magêncio mandou que lhe cortassem a cabeça. Ouviu-se então 

uma voz: “Vem, minha amada, minha esposa; eis aqui a porta do céu que te foi aberta”. 

Quando foi decapitada correu do seu corpo leite em vez de sangue. Os anjos tomaram o 

seu corpo e levaram-no para o monte Sinai onde mais tarde se construiu um convento 

com o seu nome. Isto passou-se no reinado de Magêncio (306-312 EC) cerca do ano do 

Senhor de 310. 

Conta-se que um homem devoto de santa Catarina a invocava com frequência 

mas desleixou-se e perdeu toda a devoção. Um dia em que estava a rezar viu passar à 

sua frente uma multidão de virgens, entre as quais uma era mais resplandecente que as 

outras. Quando ela se aproximou dele, cobriu a face e passou sem ele a ver. Como ele 

admirava o seu brilho perguntou quem era e uma das outras virgens disse-lhe: “É 

Catarina que tu amavas antigamente. Agora que nem te recordas dela passou de face 

velada como se fosse para ti uma desconhecida”. 
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É bom notar que santa Catarina é admirável pela sua sabedoria, pela sua 

eloquência, pela sua constância, pela excelência da sua castidade e pelo privilégio da 

sua dignidade. Catarina possuía profundos conhecimentos na ciência intelectual, nas 

ciências naturais e na matemática. Discutia com o imperador uma infinidade de assuntos 

e foi admirável na eloquência utilizando belas palavras nas suas prédicas. 

Ela respondia ao imperador com toda a constância e quaisquer que fossem os 

tormentos que se pudesse imaginar, desejava oferecer a Cristo a carne e o sangue. “Tu 

ver-me-ás disposta a suportar tudo. Cessa de dizer tais coisas pois é um crime só de as 

pensar”. Catarina foi firme na preservação da sua castidade mesmo sujeita a todas as 

provas que normalmente a fariam ceder. Foi-lhe oferecida a abundância, a juventude, a 

liberdade e a beleza, mas Catarina conservou a sua castidade.  

Tinha todas as riquezas pois sucedeu a uns pais muito ricos mas passava a maior 

parte do tempo junto dos servidores. Ela era jovem e livre pois morava só num grande 

palácio. Pode afirmar-se que vivia, com a idade de 18 anos, num palácio cheio de 

escravos e riquezas. Era tão bela que agradava a todos os que a viam. Catarina foi 

admirável com o privilégio da sua dignidade.  

Há apenas uma santa, virgem e mártir, Catarina de Alexandria, que pode ser 

considerada a suprema esposa de Cristo, como a lenda nos confirma, com um 

casamento e troca de alianças de noivado. Esta lenda atingiu a máxima divulgação na 

Idade Média quando Catarina atingiu uma posição singularmente importante no 

cristianismo.  

Os tormentos aplicados ao corpo das virgens têm um aspeto bem diferente na 

lenda de Catarina. A reduzida violência infligida a Catarina afasta-a do modelo habitual 

das virgens mártires. A tradição da sua passio não adere completamente à descrição 

convencional do martírio. Catarina é uma mulher jovem, bela e nobre. Um poderoso 

homem pagão, Magêncio, inicialmente intrigado com as suas capacidades intelectuais e 

retóricas, faz-lhe propostas amorosas e intelectuais.  

Como verificamos com a leitura da Legenda Aurea, Catarina derrotou os seus 

cinquenta académicos num debate intelectual e religioso, convertendo-os todos ao 

cristianismo, tendo todos eles sido martirizados. Foi chicoteada em público e conduzida 
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à prisão onde recuperou a sua inicial beleza depois de tratada pelos anjos. Na prisão 

converte a rainha, esposa de Maxêncio, que a visitou e que depois também foi torturada 

e martirizada. Catarina enfrentou a roda da tortura mas manteve a sua fé, recusando 

sacrificar o seu corpo aos desejos de Magêncio e fazer sacrifícios aos ídolos pagãos.  

Finalmente, Catarina foi decapitada e do seu pescoço em vez de sangue saiu 

leite. O seu corpo foi transportado por anjos para o Monte Sinai onde, miraculosamente, 

saía do seu corpo um óleo sagrado.  

Catarina, versada nas sete artes liberais
78

, foi capaz de vencer os académicos que 

testaram os seus conhecimentos. As audaciosas afirmações que encontramos nas lendas 

de outras virgens mártires não são as que podemos esperar desta nobre e bem formada 

Catarina. Durante as torturas, Inês fala-nos dos seus esponsais com Cristo. Quando é 

castigada em público, Ágata insulta os seus perseguidores. Não é surpresa que Catarina 

aproveite os seus vastos conhecimentos, a sua inteligência e as capacidades retóricas 

para, em alternativa, derrotar os seus opressores. 

Catarina toma plenamente a função, não só de uma esposa de Cristo, mas a 

tarefa de uma verdadeira mulher e senhora do seu Senhor. Enquanto nas primeiras 

fontes, Catarina declara Cristo o seu amor, o seu amado e o seu esposo, mais tarde, 

descreve-se a realização de um casamento oficial. Catarina faz menção da sua união 

com Cristo logo no seu primeiro encontro com Magêncio. A diferença óbvia entre a 

vida desta santa e as outras esposas de Cristo é a cerimónia física com a colocação da 

aliança no seu dedo. 

Há um texto com a biografia de Santa Catarina de John Capgrave
79

 que 

reproduzem esta cerimónia e os diálogos da cena poderão ser reminiscências de contos 

                                                 
78

 Sete artes liberais - Tradicionalmente, as sete artes liberais englobam dois grupos de 

disciplinas: por um lado, o trivium e por outro, o quadrivium. O trivium concentra-se no estudo do texto 

literário por meio de três ferramentas de linguagem voltadas para a mente: a lógica (ou dialética), a 

gramática e a retórica. O quadrivium engloba o ensino do método científico por meio de quatro 

ferramentas relacionadas com a matéria e com a quantidade: a aritmética (teoria do número), a música 

(aplicação da teoria do número), a geometria (teoria do espaço) e a astronomia (aplicação da teoria do 

espaço). 

79
 John Capgrave (21 Abril 1393 – 12 Agosto 1464) foi um historiador inglês, hagiógrafo e 

teólogo escolástico. 
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românticos tradicionais. Catarina, nobre, bela, inteligente e virtuosa é uma Cinderela e 

Cristo, literalmente o homem perfeito, transforma-se no Príncipe Encantado. “Quando 

Cristo fala com Catarina, a santa desfalece com o seu glorioso brilho. Catarina encontra 

o homem dos seus sonhos que descreve como o marido ideal”
80

.     

As lendas posteriores de Catarina apresentam-na com o comportamento de uma 

esposa nobre tendo o marido ausente. Enquanto ela sente profundamente a ausência do 

esposo e senhor, trata efetiva e graciosamente das tarefas que lhe competem. Ao 

contrário do conto de fadas, com “um fim feliz”, ela deseja, como um objetivo final, o 

seu martírio que lhe permite encontrar-se imediatamente com o seu esposo. 

Nas lendas das virgens mártires é típico que a beleza, a linhagem, a reputação ou 

a combinação destas características provoquem a atração sexual dos seus perseguidores. 

Com Catarina, ao contrário, é a inteligência que atrai a atenção de Magêncio logo no 

primeiro encontro. As declarações das virgens tais como Ágata e Inês são seguidas 

imediatamente de violências físicas contra os seus corpos. As respostas de Catarina são 

seguidas de novas batalhas intelectuais. Apenas depois de esgotados todos os confrontos 

o seu corpo foi atacado.  

Os perseguidores das virgens mártires assumiam que o corpo e a fé eram 

vulneráveis. Isto é evidenciado pelos homens que achavam que as mulheres eram 

facilmente influenciáveis. No caso de Catarina o intelecto era o atributo principal a ser 

desmontado e vencido. O assalto sexualizado e agressivo aos corpos das virgens 

mártires era o principal objetivo a atingir. Os corpos das virgens eram os campos de 

batalha onde se decidia a dominação da sua identidade física e espiritual. A luta com 

Catarina travava-se ao nível intelectual e da filosofia. As pretendidas violações que 

sofreram as várias virgens fizeram eco no ataque à inteligência de Catarina. Em 

nenhuma das cenas das várias lendas consultadas o corpo de Catarina foi violado.  

Desta forma, a diminuta ênfase dos sofrimentos físicos coloca a santa à frente da 

linha entre a esposa intocável de Cristo e um objeto sexual. O interesse de Magêncio é 

apenas parcialmente dependente da sua beleza. O seu principal objetivo é a inteligência 

de Catarina. A lista das características da beleza de Catarina fornecem deliberadamente 
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 Prose, ll. 197-211. Capgrave 3. 1214-1215. 
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o ideal feminino da época, mas aqui colorido de vermelho e branco do imaginário do 

martírio, muitas vezes associado a lírios e rosas.  

Depois de entrar na prisão, Catarina foi obrigada a sofrer o tormento da roda. 

Esta máquina de tortura, especialmente concebida para o castigo de Catarina, é descrita 

com grande pormenor. A experiência da tortura não foi consumada pois um anjo surgiu 

de repente e destruiu a máquina. Mais uma vez a lenda afasta-se do modelo das virgens 

mártires.  

Catarina foi decapitada e o leite que correu do pescoço é reconhecido 

tradicionalmente como a prova da sua pureza espiritual e física. A popularidade de 

Catarina atingiu o máximo na espiritualidade das mulheres. A virgem transformou-se 

numa mártir que exibe no seu corpo a possibilidade de alimentar fisicamente os seus 

seguidores. O fenómeno de jorrar leite em vez de sangue, seja no pescoço decapitado, 

seja por amputação dos seios, é utilizado nas lendas de muitas outras santas. Para alguns 

estudiosos, Varazze e outros hagiógrafos estariam a fazer um paralelo com a ideia de 

“nutrir com o leite” os seus filhos, que seriam os que assistiram ao seu martírio e, 

indiretamente, os que tomassem conhecimento do milagre que representava as verdades 

do cristianismo. A vítima seria, assim, imolada para a nutrição e crescimento da Igreja. 

Os místicos da Idade Média interpretam muitas vezes o leite que surge durante o 

martírio das virgens da mesma forma que o leite do peito da Virgem Maria e o líquido 

que saiu do lado de Cristo. As mulheres recebem esse alimento diretamente do 

Salvador. Estas ocorrências são consideradas especialmente miraculosas nos corpos das 

virgens porque não tiveram atividade sexual que conduziria as mulheres à produção de 

leite. Esta perceção faz com que Catarina e outras virgens tenham uma posição de vasos 

sagrados de alimento espiritual com origem em Cristo e na Virgem Maria. Por isso, 

Catarina é colocada no Céu em segundo lugar logo a seguir à mãe de Cristo. 

Não é apenas Catarina que recebe a proteção do corpo dos olhares predatórios 

dos homens. Quando Inês é desnudada em público, Deus fez-lhe crescer o cabelo para 

lhe cobrir o corpo inteiro como mecanismo de defesa ao olhar dos homens. As três 

jovens serventes de Anastásia (Ágape, Quiónia e Irene) foram protegidas da humilhação 

e do tormento de serem desnudadas, com o sono e cegueira dos presentes. Também a 
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Virgem Maria teve a sua proteção dos olhos dos homens. Uma lenda sobre a Assunção 

de Maria relata que o seu corpo tinha um tal brilho que cegava quem a olhasse, 

enquanto três virgens preparavam o seu banho antes de ser colocada no sepulcro. A luz 

era de tal modo forte que ninguém viu, mesmo as virgens, a carne exposta da Virgem 

Maria.       

A comparação entre Catarina e a Virgem Maria não termina com as alusões 

anteriores. No livro de John Capgrave, atrás citado, é descrito o que foi a sua conceção 

extraordinária. Catarina é filha de um casal com idade demasiado avançada para ter 

filhos o que confirma a sua santidade e o favor de Deus. Os seus pais têm paralelo em 

duas experiências bíblicas: Abrão e Sara; e Zacarias e Isabel. Os pais de Catarina são 

também comparados a Joaquim e a Ana, os pais da Virgem Maria. Desta forma, 

Catarina é associada a Maria através da preferência do amor de Deus.  

A lenda de Catarina assegura-lhe a posição de suprema esposa de Cristo. 

Também os executores e perseguidores de Catarina tiveram um tratamento especial. Os 

perseguidores de Ágata e Inês tiveram um fim trágico, apropriado às suas ações cruéis 

contra as virgens mártires. Pelo contrário, não há qualquer menção nos textos à queda 

em desgraça ou morte de Magêncio depois do martírio de Catarina.  

3.8.4 Outras virgens mártires 

Apesar de terem sido apenas selecionadas três virgens mártires para aprofundar 

o estudo deste fenómeno não deixaremos de referenciar algumas outras, no mesmo 

período,  pela sua importância e veneração nos primeiros tempos do cristianismo. São 

elas Cecília, Bárbara, Luzia e Filomena. 

Cecília é uma santa cristã, padroeira dos músicos pois, segundo a tradição, 

cantou a Deus quando estava a morrer. Não existem muitas informações sobre a sua 

vida. É provável que tenha sido martirizada entre os anos 176 e 180 EC, no tempo do 

imperador Marco Aurélio. Escavações arqueológicas não deixam dúvidas sobre a sua 

existência, mas a sua história só foi registada no século V, com a narrativa Paixão de 

Santa Cecília. 



VIRGENS MÁRTIRES 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 
 

 
67 

 

Bárbara é comemorada na Igreja Católica Romana e na Igreja Ortodoxa. Foi 

alegadamente uma virgem e mártir do século III. Tornou-se popular por ser invocada 

como protetora em ocasiões de tempestades, raios e trovões.  

Luzia também conhecida por Lúcia nasceu em 283 EC e foi martirizada em 304 

EC em Siracusa. Segundo a tradição, foi uma jovem siciliana, nascida numa família rica 

de Siracusa e é venerada na Igreja Católica Romana como virgem e mártir que morreu 

por volta de 304 EC durante as perseguições de Diocleciano. Na antiguidade cristã a 

veneração a Santa Luzia foi das mais populares e chegou a ter vinte templos em Roma 

dedicados ao seu culto. 

Filomena é considerada santa, virgem e mártir e a sua veneração pela Igreja 

Católica iniciou-se em meados do século XIX. O pouco que se sabe da sua vida chegou 

à Igreja através de revelações privadas, que teriam sido recebidas por Maria Luísa de 

Jesus (1799-1875) em agosto de 1833, na cidade de Nápoles. Essas revelações foram 

transcritas e a veracidade dos seus escritos foram atestados pelo Santo Ofício em 21 de 

dezembro do mesmo ano. O missal romano de 1962 já não a menciona. A supressão é 

puramente litúrgica e não à alegada santidade de Filomena. 

3.9 Relíquias de santas virgens mártires 

As imagens e as relíquias dos Santos são assuntos muito controversos não pelo 

respeito que merecem, mas principalmente pela utilização que muitos crentes lhes dão. 

Cada um de nós tem uma fotografia ou um objeto que a nossa avó usou em vida e que 

guardamos com o devido respeito. Em muitas igrejas, alguns “santos” têm o exclusivo 

da devoção e tem havido verdadeiras guerras paroquiais quando, por alguma razão, a 

suas imagens são substituídas.  

A crítica vem de longe e já no Antigo Testamento o assunto era tratado com toda 

a veemência: 
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“
6
Há os que tiram o ouro das suas bolsas e pesam a prata na balança, 

depois ajustam com o ourives para que lhes façam um deus, diante do qual se 

prostram e até o adoram”
81

. 

Os judeus veneravam generalizadamente as relíquias dos seus profetas, o que foi 

criticado por Jesus Cristo quando lhes chamou hipócritas: 

“
29

Ai de vós, doutores da Lei e fariseus hipócritas, que edificais 

sepulcros aos profetas e adornais os túmulos dos justos,
 30

dizendo: ‘Se 

tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices 

no sangue dos profetas!’
 31

Deste modo, confessais que sois filhos dos que 

assassinaram os profetas”
82

. 

Nos Evangelhos há muitos casos onde um simples toque provoca uma cura (Lc 

8, 44) ou a sombra de Pedro trata de uma doença (At 5, 15) e até o toque de um lenço 

que tinha estado em contacto com o corpo de Paulo promovia a cura: 

“11
Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo,

 12
a tal 

ponto que bastava aplicar aos doentes os lenços e as roupas que tinham estado 

em contacto com o seu corpo, para que as doenças e os espíritos malignos os 

deixassem”
83

.  

Após a morte dos apóstolos, o culto das relíquias foi crescendo, porque os seus 

ossos fizeram grandes prodígios. Os mártires forneceram um grande alimento à devoção 

dos fiéis. Recolhiam-se os seus ossos, os vestidos, a areia embebida no seu sangue e até 

os carvões onde foram queimados. Os mais piedosos davam somas avultadas para 

possuir os restos de um mártir. Os cristãos honravam de tal modo as relíquias dos 

mártires que chegaram a ser acusados de as adorarem.  

As primeiras igrejas eram sempre construídas sobre o túmulo de um santo. Nessa 

época, Santo Ambrósio recusava consagrar uma igreja onde não houvesse relíquias no 

solo e o Concílio de Constantinopla em 692 EC ordenou a destruição de todos os altares 
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 Mat 23, 29-31 
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 At 19, 11-12 
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que não tivessem restos sagrados
84

. A descoberta pela Imperatriz Helena da cruz, onde 

Jesus Cristo foi morto, fez uma grande sensação. Cirilo de Jerusalém dizia que em 

poucos anos todo o universo foi repleto de pedaços desta cruz e, coisa curiosa, a cruz 

mantinha-se sempre inteira. 

Atribuíam-se tantas virtudes às relíquias da cruz de Cristo que Constantino terá 

colocado, sob a sua estátua na principal praça de Constantinopla, uma lasca da cruz, 

persuadido que este talismã tornava a cidade impenetrável. É isto que diz Sozomeno
85

 

nos seus escritos. Todos os objetos que pertenciam ou tocavam os corpos dos mártires 

eram santificados e tornavam-se meios de cura dos cristãos, mas não tinham qualquer 

efeito sobre as doenças dos incrédulos.  

As imagens dos santos não foram inicialmente honradas publicamente. Como os 

pagãos adoravam os ídolos, os primeiros prelados acreditavam que, se deixassem honrar 

as imagens, seriam acusados de uma nova idolatria. Depois de Constantino apoiar o 

cristianismo, foi permitido, além de adorar o Imperador segundo os costumes antigos, 

utilizar imagens dos santos que paulatinamente foram tomando o lugar das imagens dos 

falsos deuses pagãos. Este passo não foi unânime e Sereno
86

, bispo de Marselha, 

destruiu as imagens da sua igreja, porque reconheceu que o seu povo adorava 

exageradamente os seus santos, criando com isso uma polémica grave.  

3.9.1 Relíquias de Ágata de Catânia 

Os habitantes de Catânia, onde nasceu Ágata, virgem e mártir, conservam o seu 

véu e o seu corpo, que os protege do fogo do vulcão do monte Etna. No século XII a 

montanha abriu-se em lava e fez enormes estragos em Catânia. A catedral foi destruída 
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 Antes do Concílio Vaticano II, a missa era celebrada num altar de pedra ou havia sempre uma 

pedra no centro do altar, a pedra de ara ou pedra do altar, à qual juntavam relíquias dos mártires. 
85

 Sozomeno, cujo nome era Hermas Sozomenus (Betélia, ca. 400-ca. 450 EC), foi um 

historiador que escreveu acerca da Igreja Cristã. Recolheu as tradições orais sobre a história da Palestina e 

demonstrou estar familiarizado com a região que rodeia Gaza. 

86
 São Gregório Magno († 604), Papa e Doutor da Igreja, escreveu uma carta a Sereno, bispo de 

Marselha: "Tu não devias quebrar o que foi colocado nas igrejas não para ser adorado, mas simplesmente 

para ser venerado. Uma coisa é adorar uma imagem, outra coisa é sentir, mediante essa imagem, a quem 

se dirigem as tuas preces. O que a Escritura é para aqueles que sabem ler, a imagem o é para os 

ignorantes; mediante essas imagens aprendem o caminho a seguir. A imagem é o livro daqueles que não 

sabem ler" (Epístola XI 13 PL 77,1128c). 
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e vários religiosos foram queimados. Mais tarde, em 1693 EC, um tremor de terra e a 

lava do vulcão mataram onze mil pessoas. Em 5 de fevereiro de cada ano, em Catânia, 

realiza-se uma procissão solene acompanhada com o corpo de Ágata, conservado num 

relicário de prata coberto de pedrarias. Sempre que o vulcão ameaça com a lava, um 

clérigo toma o véu de Ágata e coloca-o no exterior, persuadido que esse gesto afasta o 

fogo da população. Afirma-se que nesta situação a chama afasta-se com reverência 

como se tivesse inteligência. Muitos crentes levam para casa os véus que previamente 

tocaram o corpo da santa para se protegerem de fogos na habitação. 

O corpo de santa Ágata é uma relíquia muito célebre e todos os cristãos sabem 

que está em Catânia. No entanto, várias outras relíquias de Ágata encontram-se 

dispersas por muitas igrejas. Um dos braços está em Palermo e outro em Douai 

(França). Em Roma, na igreja de santo Stefano Rotondo, está também uma parte do véu 

e os seios de santa Ágata. Um seio completo está em Paris na igreja de Saint-Merri
87

, 

embora os dois estejam também em Catânia. Um quarto seio está em Roma na igreja de 

São Domingos
88

; um quinto está em Siponto (Itália); um sexto em Cápua (Itália)
89

 e 

muitas outras relíquias estão dispersas por vários locais. 

3.9.2 Relíquias de Inês de Roma 

O corpo de Inês está em Roma. Mas existe um outro corpo em Manresa 

(Espanha) na Catalunha. Há um terceiro corpo em Utreque (Holanda) e um quarto em 

Rouen (França). Há alguns ossos em Antuérpia (Bélgica), em Bruxelas, em Colónia e 

em várias outras cidades.  

 

                                                 
87

 A denominação desta igreja é explicada por uma tradição segundo a qual o abade de Saint-

Martin d’Autun, Médéric, ou Medericus em latim, passou a viver como eremita numa cabana situada nas 

proximidades desse local e ali morreu no dia 29 de agosto de 700. A partir do século IX ele passou a ser 

cultuado como santo, Saint Merri, e foi adotado como patrono da Rive Droite, região norte de Paris 

delimitada pela margem direita do rio Sena. 

88
 A igreja dos Santos Domenico (Domingos) e Sisto é uma igreja romana situado no bairro de 

Monti no Largo Angelicum al  Quirinale. 

89
 Cápua é uma cidade antiga de Itália do sul na região de Campânia, a Vulturnum fundada pelos 

Etruscos antes do século V AEC que lhes serviu de base para as conquistas da região de Nola, uma cidade 

próxima de Nápoles. O seu nome deriva de Capys, o avô de Eneias. 
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3.9.3 Relíquias de Catarina de Alexandria 

Alguns críticos dizem que esta santa pode não ter existido. É uma virgem mártir, 

padroeira das jovens e dos filósofos. Fez-se dela a protetora da virgindade e da 

sabedoria porque o seu nome em grego significa pura e sem mancha. Mas as lendas 

contam com pormenor os numerosos milagres de santa Catarina. Asseguram que, após a 

sua morte, os anjos transportaram o corpo para o monte Sinai. Na sequência desta lenda, 

foram descobertos os restos mortais da santa nessa montanha onde foi erigido um 

mosteiro que tomou o seu nome. 

O corpo e a cabeça de santa Catarina estão nesse mosteiro. Pode ver-se uma 

segunda cabeça em Roma, um terceiro queixo em Ventimiglia
90

, um terceiro pé em 

Bolonha, parte dos seus cabelos em Assis e diversas relíquias em Saint-Denis.  

Uma das lendas conta que santa Catarina foi transportada em vida para o monte 

Sinai e aí Jesus Cristo a desposou no próprio lugar onde depois foi construída a igreja 

com a invocação desta santa. Mas outros asseguram que Catarina foi decapitada em 

Alexandria e na igreja de santa Catarina del Borgo em Roma
91

 existe um frasco cheio de 

leite que terá saído do pescoço da santa quando a cabeça lhe foi cortada. 

Contava-se também que os ossos de santa Catarina ressumavam continuamente 

um óleo miraculoso e que no mosteiro do monte Sinai, a sua cabeça e cabelos flutuavam 

neste licor. Esse milagre deixou de se verificar, mas existem em alguns países e em 

Roma na igreja de santa Catarina del Borgo, várias porções deste óleo santo, apontado 

como um bálsamo que cura as feridas mais profundas. 

Diz-se que santa Catarina foi supliciada na roda antes de ser decapitada. A roda 

utilizada está exposta em Bourges. Os Huguenotes abriram em 1562 a caixa que 

continha esta relíquia e encontraram uma pequena roda à volta da qual estava inscrita 

esta piedosa legenda: “Quando esta roda rodar, a que eu amo me amará”. 

Um irlandês, tendo feito uma peregrinação a Jerusalém, caiu nas mãos dos 

Sarracenos que o condenaram à morte. Na véspera do dia do suplício lembrou-se duma 

                                                 
90

 Ventimiglia é uma comuna italiana da região da Ligúria.  

91
 No centro histórico de Vicenza que é Património da Humanidade da Unesco. 
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imagem de Santa Catarina que existia num oratório em casa de seu pai. Suplicou à 

santa, desfeito em lágrimas, que viesse em seu socorro porque não estava interessado 

em aumentar o número de mártires. Após algum tempo de oração adormeceu 

profundamente e em sonho encontrou-se frente ao oratório do pai, frente à imagem de 

santa Catarina. Cheio de alegria divulgou o milagre e entrou na casa dos Cartuxos
92

 de 

Londres onde veio a morrer em paz com o seu hábito monacal.  

3.9.4 Relíquias de outras virgens mártires 

Nos primeiros tempos do cristianismo as relíquias eram importantes e todas as 

virgens mártires não fugiram à regra da sua veneração pois acreditava-se que os santos 

mártires eram os primeiros a levantar-se no momento da ressurreição. O fiel, enterrado 

junto dessas relíquias, poderia acordar para a vida eterna juntamente com os soldados da 

fé. Como seria de esperar cada virgem mártir deu origem a um sem número de relíquias 

que todas juntas completariam vários corpos do santo pois o negócio e a falsificação 

proliferaram de modo a satisfazer todos os pedidos.  

   3.10 As onze mil virgens 

A lenda das onze mil virgens relata-nos que Úrsula, filha do rei romano-

britânico Donaut de Dumnónia,
93

 no sudoeste da Inglaterra, foi juntar-se de barco ao seu 

noivo, o governador pagão Conan Meriadoc da Armórica (península da Bretanha), 

levando consigo 11 mil servas virgens.  

Nesse dia, porém, uma tempestade transportou-as para um porto da Gália, onde 

Úrsula declarou que antes de se casar gostava de fazer uma peregrinação por toda a 

Europa. Tomou o caminho de Roma com as suas seguidoras e persuadiu o papa Ciríaco 

e o bispo de Ravena, Sulpício, a juntarem-se a elas.  

Seguiu então por Colónia, mas a cidade estava sitiada pelos hunos e todas as 

virgens foram decapitadas durante um massacre terrível. O rei dos hunos, encantado 

                                                 
92

 Em 1140 nasceu oficialmente a Ordem dos Cartuxos e foi uma das grandes instituições 

monásticas da Idade Média. 

93
 Donaut de Dumnónia poderia não ser um rei mas um homem poderoso da administração 

romana. Pai de Úrsula, deu-a em casamento a Conan Meriadoc. 
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com a beleza e a modéstia de Úrsula, ofereceu-se para poupá-la se ela aceitasse casar-se 

com ele. Ela recusou e o rei matou-a com uma flecha. Há várias versões mas a data mais 

provável será 383 EC.  

A virgem Úrsula foi canonizada como mártir e o seu dia de festa era 21 de 

outubro. Entretanto, a Igreja reconheceu o seu caráter lendário e retirou-a do calendário 

litúrgico em 1969, apesar de ser mantida na lista oficial do Martirológio Romano. Há 

quem diga que se trata da cristianização da deusa nórdica Freia, que recebia os espíritos 

das virgens quando morriam.  

A origem da sua lenda deriva da interpretação de uma inscrição do século IV ou 

V na Igreja de Santa Úrsula em Colónia, na qual se afirma que a antiga basílica foi 

restaurada no local onde as santas virgens foram mortas, em número não especificado.  

A tradição sobre as virgens mártires de Colónia data, portanto, do século V, mas 

é limitada a um número entre duas e onze virgens, conforme as fontes. O número de 

onze mil foi mencionado pela primeira vez no século IX e várias sugestões foram dadas 

sobre esta interpretação:  

- A abreviatura XI. M. V., ou seja "onze virgens martirizadas" teria sido 

lida como "onze mil" em algarismos romanos;  

- No século VIII, as relíquias de virgens mártires teriam sido 

encontradas, entre as quais a de uma menina chamada Úrsula, de onze 

anos de idade - em latim, undecimilia - palavra depois erradamente 

interpretada como undicimila, "onze mil";  

- Existia apenas uma mártir virgem, chamada Undecimilla, “que algum 

monge erradamente mudou para onze mil.”  

A Basílica de Colónia contém as alegadas relíquias de Úrsula e das suas onze 

mil companheiras. São montanhas de ossos que incluem esqueletos de crianças e até de 

cães. Uma capela anexa, construída no século XVII, contém esculturas das suas cabeças 

e torsos, com crânios envolvidos em prata e cobertos de ouro e veludo. Existe uma 
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espessa camada de ossos soltos que cobre a parte superior das paredes. Aparentemente, 

podem ter sido retirados de algum cemitério próximo, hoje esquecido.  

Santa Úrsula era tão popular na Idade Média que até Gil Vicente (ca. 1465 – ca. 

1536) se refere a ela no Auto da Barca do Inferno (1516). Dizia Brízida, a alcoviteira: 

 “Eu sô aquela preciosa  

que dava as moças a molhos,  

a que criava as meninas  

pera os cónegos da Sé...  

Passai-me, por vossa fé,  

meu amor, minhas boninas,  

olho de perlinhas finas!  

E eu som apostolada,  

angelada e martelada,  

e fiz cousas mui divinas.  

Santa Úrsula nom converteu  

tantas cachopas como eu:  

todas salvas polo meu  

que nenhüa se perdeu.  

E prouve Àquele do Céu  

que todas acharam dono.”  

A lenda das onze mil virgens foi popular durante muito tempo, até ao início da 

Idade Moderna. Em sua homenagem, Cristóvão Colombo, em novembro de 1493, deu a 

um grupo de ilhas das Antilhas o nome de "Santa Úrsula e as Onze Mil Virgens". São 

hoje as Ilhas Virgens, divididas entre um território dos Estados Unidos e uma colónia 

britânica.  

O navegador português José Álvares Fagundes também chamou "Onze Mil 

Virgens" a um grupo de ilhas perto da Terra Nova, mas o rei chamou-lhes Ilhas Verdes 

e os franceses, que as reivindicaram depois de 1535, deram-lhes o nome de ilhas de 

Saint Pierre e Miquelon, que ainda hoje têm.  
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O navegador Fernão de Magalhães, em 21 de outubro de 1520 (dia de Santa 

Úrsula) deu o nome de Cabo das Onze mil Virgens (posteriormente Cabo das Virgens) à 

extremidade oriental do estreito que ligava o oceano atlântico ao pacifico (Estreito de 

Magalhães) no extremo sul da América.  

A Ordem das Ursulinas, fundada em 1535, especialmente dedicada à educação 

de meninas, contribuiu para divulgar o nome e o culto de Santa Úrsula, que foi nomeada 

padroeira das estudantes.  

E depois de toda esta relevância, afinal esta história não passava de uma lenda. 
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“A mulher é a porta do inferno” 

Tertuliano, Teólogo cartaginês, séc. III. 

 

4 – A POSIÇÃO DOS PADRES DA IGREJA 

4.1 A Misoginia no tempo dos Padres da Igreja 

Parece contraditório, num estudo sobre virgens, falar-se de misoginia nos 

primeiros séculos do cristianismo, quando os Padres da Igreja eram os principais 

patrocinadores da virgindade. Uma mesma entidade, a mulher, era tratada de modo 

radicalmente diferente conforme fosse virgem, virgem consagrada, casada ou viúva. A 

mulher casada era tratada literalmente “abaixo de cão” (o cão podia experimentar-se, 

antes de se tomar conta dele) e a virgem consagrada era colocada “nos píncaros da 

virtude”
94

.   

O que foi escrito para a educação das jovens cristãs ao longo do segundo e 

terceiro séculos está disperso num vasto conjunto de textos que foi sendo afinado ao 

longo dos anos. A própria Igreja vivia em total confusão com padres, bispos e até papas 

casados e com filhos. Este conflito foi resolvido, bem ou mal, no Concílio de Elvira 

(Espanha), no ano 305 EC, que proibiu os bispos, os padres e os diáconos e “todos os 

clérigos ao serviço do ministério, de ter relações com as suas próprias mulheres e 

procriar; se alguém o fizer, será excluído da honra do clero”. Ou seja, admitia-se que os 

clérigos fossem casados, mas deviam, no seio do casamento, abster-se de relações 

sexuais. 

Numa aldeia do Alto Minho existe na Igreja Paroquial, sobre o altar-mor, uma 

reprodução da “Última Comunhão de São Jerónimo” de Domenico Zampieri (1581-

1641 EC), dito Il Domenichino, discípulo do pintor Agostino Carracci (1557-1602 EC). 

Certamente, ninguém se lembra do que disse e escreveu Jerónimo no seu tempo, caso 

contrário, seria colocada à frente da pintura uma cortina roxa durante todo o ano e não 

                                                 
94

 A misoginia para que Tertuliano (160-225 EC) apela insistentemente é baseada, na sua 

opinião, em factos inalteráveis da natureza: as mulheres são sedutoras e o batismo cristão não altera este 

facto. A redução da mulher a um repositório de vícios e a um lascivo convite ao homem para pecar deve-

se ao facto de ela meramente existir ou cultivar a sua aparência como se fosse uma mortífera espada 

desembainhada. 
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apenas durante algumas semanas da Quaresma, para impedir que alguém olhasse para o 

santo (Fig. 6 – Última Comunhão de São Jerónimo). Pelo menos os que optaram pelo 

casamento e o realizaram em frente desse altar não ficariam satisfeitos ao saber o que 

aquele santo disse. 

Jerónimo (Eusebius Sophronius Hieronymus, ca. 342-420 EC) é considerado um 

dos Padres da Igreja responsável pela sistematização teológica e moral da virgindade e 

do celibato como condição superior para uma verdadeira vida cristã e para a salvação. A 

severa censura do casamento, a defesa da pureza e da castidade do verdadeiro cristão 

inserem-se no contexto político e ideológico da sua época. 

Embora os escritos de Jerónimo sejam posteriores ao período 220-320 EC, em 

estudo, consideramos que resumem e reproduzem as prédicas tão arraigadamente 

ascéticas e calorosamente defendidas ao longo de todo o século terceiro. Vejamos então 

o que ouviam dos mestres as jovens adolescentes, futuras “Virgens Mártires”, durante 

esse período. A cultura de Jerónimo era muito vasta e tornou-se radical na sua 

campanha que apregoava a virgindade contra o casamento. Foi autor da conhecida 

vulgata, a tradução da Bíblia, do hebraico para o latim. Além disso, o profundo 

conhecimento dos filósofos gregos e latinos permitia-lhe esgrimir com os seus 

argumentos para contestar os opositores e demonstrar as suas teorias. 

A simpatia de que Jerónimo gozava na cristandade tradicional não impediu que 

tivesse uma imagem muito controversa pela atitude e pronunciamentos radicais; com 

um tom sarcástico e polémico defendeu os seus pontos de vista, durante a sua estadia 

em Roma, no seio dum cristianismo incipiente. Criou um certo alarme entre os próprios 

companheiros de fé ao dar continuidade, de forma obcecada, aos argumentos de 

Ambrósio e de outros Padres da Igreja que propunham a superioridade e excelência 

moral da virgindade sobre o casamento. 

Jerónimo viu-se envolvido numa onda de protestos contra as suas posições e foi 

obrigado a deixar Roma partindo para o Oriente em 385 EC. Alguns anos mais tarde, foi 

contactado pelo seu amigo Pamáquio, em nome dos simpatizantes ascéticos, para se 

pronunciar publicamente contra os distúrbios que um monge, chamado Joviniano, 

estava a criar na cidade. Aceitou a réplica e escreveu o livro Adversus Jovinianum (ca. 
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393 EC), onde expõe com notável capacidade retórica os seus argumentos contra esse 

herege da religião.   

Eram quatro os pontos que Jerónimo deveria contestar nos ensinamentos do 

monge a quem ele chamou o Epicuro do cristianismo. No primeiro ponto, o monge 

defendia que todos os cristãos batizados tinham o mesmo mérito, quer fossem casados, 

solteiros ou viúvos. Os três pontos seguintes expostos por Joviniano eram: os cristãos 

sinceros não poderiam ser vencidos pelo demónio; a vida de jejum não era mais 

meritória do que uma grata aceitação da comida e da bebida; e, o crente, por ser 

batizado, não receberia um tratamento diferenciado no céu. Estas graves heresias, 

levaram o monge a ser excomungado, sem apelação.   

O escândalo que Jerónimo provocou, com os seus escritos que colocavam a 

abstinência sexual num nível muito acima do casamento, conduziu a uma discussão tão 

polémica e com efeitos tão contraproducentes, que o seu amigo Pamáquio retirava da 

circulação as cópias que encontrava do livro de Jerónimo. Até o respeitável Agostinho 

(Aurelius Augustinus Hipponensis, 354-430 EC) se prontificou a escrever um tratado 

apologético sobre o bom casamento. Jerónimo conseguiu o reconhecimento das suas 

posições, graças à perspicácia e inteligência em incorporar textos das fontes clássicas, 

nomeadamente, uma passagem misógina de Teofrasto (Theophrastus, ca. 372-288 AEC) 

segundo a qual “um homem sábio não deveria casar-se”. Isto demonstra que o celibato 

não é uma invenção do cristianismo. Jerónimo coloca o casamento e a virgindade como 

conceitos chave, negando que está a desacreditar o casamento. No entanto, coloca-o em 

terceiro lugar depois da virgindade e da viuvez. 

Joviniano argumentava com a igualdade espiritual dos solteiros, casados e 

viúvos citando a carta de Paulo aos Coríntios
95

 e Jerónimo utilizava a mesma citação 

para demonstrar o contrário. Expondo a inferioridade do casamento, os distúrbios e a 

distração que a esposa traz à vida do marido e às suas intenções devotas, apoia-se na 

mesma carta de Paulo
96

 dizendo “não ser bom para um homem tocar uma mulher”. Diz 

                                                 
95

 1 Cor 7, 8-9 “
8
Aos solteiros e às viúvas digo que é bom para eles ficarem como eu.

 9
Mas, se 

não podem guardar continência, casem-se; pois é melhor casar-se do que ficar abrasado.” 

96
 1 Cor 7, 1 “

1
Mas a respeito do que me escrevestes, penso que seria bom para o homem abster-

se da mulher.” 
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ele que “se é bom não tocar uma mulher, é mau tocar uma mulher” porque não existe 

um oposto da bondade senão a maldade. Se é mau tocar uma mulher e isso pode ser 

perdoado, é para prevenir um mal pior que essa concessão é feita.  

Mas, uma coisa que só é permitida porque pode haver algo pior, só tem um leve 

grau de bondade. Paulo nunca teria acrescentado que cada um devia ter a sua própria 

esposa, a não ser depois de ter utilizado essas mesmas palavras para condenar a 

fornicação. Uma vez negada a fornicação, Paulo não diria para cada homem ter a sua 

própria esposa: fica claro que o casamento só se justifica para evitar a licenciosidade 

sexual. O estado virginal é a excelência e, apesar de acontecer o sofrível e deteriorável 

matrimónio, isso não desvirtua que o estado de castidade é sempre um bem maior. 

Paulo dirige-se aos solteiros e viúvos afirmando que é bom para eles 

continuarem assim. Se há homens que não se contêm é melhor casar para evitar a 

fornicação, porque é melhor casar do que ser queimado. A razão pela qual é melhor 

casar é que é pior queimar-se. Se a luxúria ardente fosse eliminada, então Paulo não 

teria dito que era melhor casar-se. Neste silogismo arrevesado diz-nos Jerónimo que a 

palavra melhor implica sempre a comparação com algo pior, não uma coisa 

absolutamente boa e incapaz de comparação. Paulo também poderia ter dito que é 

melhor ter um olho do que não ter nenhum.  

O casamento é um mal que deve ser evitado a favor da busca da excelência da 

vida pura de solteiro devotado. Na verdade, o casamento é um estado de fornicação 

condicionalmente permitido para se evitar uma deterioração moral pior. A redenção das 

mulheres que dão à luz os filhos, conforme se diz noutra carta de Paulo
97

, deriva de 

poderem compensar a perda da sua própria virgindade com a geração de crianças que, 

em seguida, permaneçam virgens. 

Depreciando a mulher, que não serve para companheira do homem, Jerónimo 

recorre aos Provérbios, dizendo que, como um verme na madeira, é assim que uma 

mulher má destrói o seu marido. Se isso pode ser afirmado em relação às más esposas, 

pergunta, porque se correria o risco de se casar com uma mulher, sem saber se é boa ou 

                                                 
97

 1 Tim 2, 15 “
15

Contudo, será salva pela sua maternidade, desde que persevere na fé, no amor e 

na santidade, com recato.” 
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má. Citando Provérbios 21, 19
98

, diz que é melhor morar numa terra desértica do que 

numa casa com uma mulher intriguista e colérica, pois, quem é casado, sabe bem que 

raramente se encontra uma esposa sem esses defeitos.   

Citando os Provérbios 21, 9
99

 e 25, 24
100

, Jerónimo afirma que “é melhor habitar 

num canto do terraço do que em casa ampla com mulher intriguista”. No seu arrasoado 

anti matrimónio afirma que uma casa comum para marido e esposa torna a mulher 

orgulhosa e gera o seu desprezo pelo marido, sendo mais grave ainda se a esposa é a 

mais rica dos dois, pois o marido será apenas um inquilino na sua própria casa. 

Fica claro o ideário misógino de Jerónimo com uma aversão radical à mulher 

que deve ser afastada a todo o custo da relação com o homem, mesmo quando 

institucionalizada no matrimónio. Na sequência destes comentários recomenda a 

virgindade e desaprova o matrimónio referindo o Eclesiastes e apresentando o Cântico 

dos Cânticos como um verdadeiro hino à virgindade. 

As citações dos mais variados casos de viúvas que não quiseram voltar a casar 

abundam nos textos de Jerónimo para justificar que a abstinência é superior ao 

casamento. Curiosamente, os casos citados da sociedade romana nada têm a ver com a 

religião e ainda menos com o cristianismo. A decisão de as mulheres não se casarem em 

segundas núpcias pelos mais variados motivos é exemplo recorrente nas mulheres 

pagãs. É citado por Jerónimo o caso de Dido, a irmã de Pigmalião, que juntou uma 

grande quantidade de ouro e, navegando para África, fundou Cartago. Quando a sua 

mão foi procurada para casamento por Jarbas, rei da Lídia, ela pediu para adiar o 

casamento até ter concluida a construção da cidade. Ergueu, então, uma pira funerária 

em memória do seu finado marido Siqueu (que mandou matar por cobiça da sua 

riqueza), preferindo queimar-se (abrasar-se) em vez de casar novamente. Pelo contrário: 

ela estava apaixonada por Eneias que não a aceitou. Jerónimo toma este exemplo da 

                                                 
98

 Provérbios 21, 19 ”
19

É melhor habitar num deserto do que com uma mulher intriguista e 

colérica.” 

99
 Provérbios 21, 9

 “9
É melhor habitar num canto do terraço do que em casa ampla com mulher 

intriguista.” 

100
 Provérbios 25, 24 “

24
É melhor habitar num canto do terraço do que viver em casa ampla com 

mulher intriguista.” 
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narrativa de Dido, constituindo uma inteligente inversão do que sobre o assunto pode 

ser lido em 1 Cor 7, 9: “Mas, se não podem guardar continência, casem-se; pois é 

melhor casar-se do que ficar abrasado”. A Dido preferiu abrasar-se. 

Finalmente, na lista de inconveniências do casamento e do modo como ele é 

feito, Jerónimo avisa os distraídos futuros maridos que se a esposa é tola ou tem mau 

temperamento, se tem um defeito ou é orgulhosa, se tem mau hálito, qualquer que seja a 

sua culpa, tudo se apreende apenas depois do casamento. E termina com uma 

inconcebível comparação animalesca da nubente: os cavalos, os asnos, o gado, os cães, 

mesmo os escravos de menor valor, as roupas, as chaleiras, os bancos de madeira, os 

copos e os jarros de barro, tudo pode ser primeiramente testado e em seguida comprado, 

enquanto uma esposa é a única coisa que não é mostrada ou testada antes de se casar, 

com receio de que ela possa não satisfazer ao interessado.  

Com este terror verbal pode compreender-se, finalmente, a quantidade de 

virgens mártires que surgiram durante o século que antecedeu esta sistematização das 

vantagens da virgindade e dos inconvenientes do casamento. Não podemos esquecer 

que Jerónimo era um intelectual e que a maioria das virgens mártires eram de famílias 

abastadas e com formação superior. É, por isso, normal que compreendessem e 

aceitassem os raciocínios imbricados que justificavam as opções que desejaram até ao 

limite do martírio. As virgens preferiam um noivado celeste com Cristo e a morte pelo 

martírio, que rapidamente as colocava frente a frente com o seu noivo, em vez de um 

casamento tão desprestigiado. 

Muitos Padres da Igreja escreveram sobre o tema da virgindade e da viuvez. 

Eram textos pronunciados durante as homilias e depois reelaborados em escrita. 

Naquele período assiste-se a uma procura muito grande da virgindade, quer feminina 

quer masculina. Um dos motivos é que a escolha da virgindade consagrada era uma 

forma de promoção da mulher. Pela legislação civil não era dada à mulher nenhuma 

possibilidade de escolha. Menos ainda do que na época romana anterior. O casamento 

era combinado entre as famílias e a mulher não tinha como escapar a essa decisão. Com 

a virgindade consagrada, a Igreja criou um estado de vida que permitia à mulher 

escolher e ser protagonista de um novo estilo de vida. A Igreja oferecia a sua tutela que 

derivava do facto de ser reconhecida e apoiada. 
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Jerónimo condenou o corpo, fonte de todos os males, com argumentos 

largamente sustentados no tratado Adversus Jovinianum. Na sua carta 22, dirigida à 

virgem Eustóquia
101

, de dezasseis anos, felicita-a pelo seu propósito, aconselhando-lhe 

o modo de preservar a sua castidade. Chama-lhe sponsa Christi, atributo próprio das 

virgens consagradas à vida casta. Recorda-lhe, para que ela não desista, as molestiae 

nuptiarum: a barriga que cresce, as crianças que choram, as ”outras” do marido, o 

cuidar da casa, e, finalmente, a morte que põe fim às canseiras, sem prémio nem glória. 

Na carta 54, Jerónimo dirige-se a Fúria
102

, uma viúva sem filhos que se vê 

forçada pela família a um novo casamento para garantir a linhagem. Jerónimo pede-lhe 

que resista e se lembre das angustiae nuptiae: as que casam, quando invocam razões 

práticas para o fazerem, como a segurança que um homem em casa lhes garante, mais 

não fazem do que disfarçar a concupiscência, pois “ninguém se casa para não dormir 

com o marido”. Deseja que Fúria siga o exemplo da viúva Judite que, com a espada, 

cortou a cabeça do luxurioso Holofernes
103

. 

4.2 A doutrina de Santo Agostinho 

Temos de distinguir duas fases na vida de Santo Agostinho: quando era 

maniqueu fez a afirmação e a defesa do prazer; depois de aderir ao catolicismo, aparece-

nos um outro Agostinho bem diferente, irredutivelmente celibatário e defensor da 

virgindade. Antes, usou e abusou do prazer sexual; depois, proibia aos outros o que 

sempre fez. 

                                                 
101

 Paula Barata Dias in “A influência do Cristianismo no conceito de casamento e de vida 

privada na Antiguidade Tardia”, in Ágora. Estudos Clássicos em Debate 6(2004), página 125. 

102
 Paula Barata Dias in “A influência do Cristianismo no conceito de casamento e de vida 

privada na Antiguidade Tardia” in Ágora. Estudos Clássicos em Debate 6(2004), página 128. 

103
 Jt 13,7b-8 “

6
Então, avançando para a cabeceira da cama, junto à qual estava a cabeça de 

Holofernes, pegou na sua espada que estava ali pendurada,
 7

aproximou-se do leito, agarrou-o pelos 

cabelos e disse: «Dá-me força, neste dia, ó Senhor, Deus de Israel.»
 8

De seguida, golpeou-o no pescoço 

duas vezes com toda a sua força e cortou-lhe a cabeça;
 9

fez rebolar o corpo na cama, retirou o cortinado 

de dossel das colunas e, passados alguns momentos, saiu e entregou a cabeça de Holofernes à sua serva,
 

10
que a colocou no seu saco de mantimentos.Seguidamente, saíram ambas, como era costume, para fazer 

oração. Atravessaram o campo, deram a volta à colina, subiram a montanha de Betúlia e chegaram às 

portas da cidade.” 
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Não é por acaso que Montaigne
104

, o filósofo do movimento, foi um leitor 

assíduo de Agostinho e ao longo dos seus ensaios demolidores abundam as citações 

dele. Na tradição da Igreja, o pecado foi cada vez mais associado à sexualidade e, nesta 

época, consumou-se uma ligação definitiva entre prazer e pecado, como nos mostra a 

maioria dos escritos dos Padres da Igreja. Por isso, o faro apurado dos “cães de 

Deus”
105

, estava especializado na busca do pecado do sexo. 

Na sua luta contra os demónios da carne, Agostinho não podia vencer se ficasse 

aberto às suas influências e seduções. Inclusivamente as mulheres castas e púdicas eram 

consideradas um perigo. Como disse João Crisóstomo “o olhar das mulheres toca e 

perturba a nossa alma, não só o olhar da mulher desenfreada, mas também o olhar da 

mulher decente”. Efetivamente, a base da doutrina da Igreja considerava o celibato 

superior ao casamento e a figura da mulher era um perigo constante para os homens que 

proferiam os votos de castidade.  

A quem vive em castidade “no deserto”, os pensamentos solitários exigem 

combates terríveis e incessantes, como nos mostra o quadro “As tentações de Santo 

Antão” de Hieronymus Bosh (Fig. 7 – As Tentações de Santo Antão). Santo 

Agostinho endureceu esse entendimento de negação do prazer pelo prazer considerando 

vergonhosas as relações com a própria esposa das quais não resulte uma gravidez. Este 

entendimento foi formulado a partir de influências antigas e faz sentido referir as raízes 

pagãs deste pessimismo sexual. 

A hostilidade ao prazer e ao corpo é um legado do estoicismo e do 

neoplatonismo, em especial, do filósofo grego Fílon de Alexandria. Destaca-se o 

                                                 
104

 Michel Eyquem de Montaigne (Saint-Michel-de-Montaigne, 28 de fevereiro de 1533 — 

Saint-Michel-de-Montaigne, 13 de setembro de 1592) foi um político, filósofo, pedagogo, escritor e 

cético francês, considerado como o inventor do ensaio pessoal. Nas suas obras e, mais especificamente 

nos seus "Ensaios", analisou as instituições, as opiniões e os costumes, debruçando-se sobre os dogmas da 

sua época e tomando a generalidade da humanidade como objeto de estudo. É considerado um cético e 

um humanista. 

105
 Do latim: domini canis, em português: dominicanos, usando-se aqui a expressão em sentido 

geral e não particular. Este jogo de palavras surgiu na narrativa de Jordan da Saxónia que fez o primeiro 

relato da vida dos dominicanos. 
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neoplatónico Plotino
106

 que proclamava ter vergonha de estar num corpo, o seu próprio 

corpo. Os sacerdotes pagãos consideravam que a proximidade dos deuses dependia da 

abstinência sexual ao ponto de se castrarem como também aconteceu com Orígenes
107

 

que, interpretando literalmente o Evangelho de Mateus, se fez “eunuco pelo reino do 

Céu”. Esta atitude extrema trouxe-lhe dificuldades quando foi ordenado sacerdote pois 

não era permitido ordenar eunucos. 

Afonso Maria de Ligório escreveu a sua obra “A Verdadeira Esposa de Jesus 

Cristo” numa época em que sérios abusos sexuais se tinham introduzido nos mosteiros e 

conventos. No tocante às religiosas ou “esposas de Cristo”, Jesus é para elas o esposo 

que as virgens consagradas não veem com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. 

Aconselha-as a evitarem os divertimentos, os apegos mundanos e as conversas com os 

seculares.  

Para Agostinho, depois de se ter separado da sua mulher amada associada à 

busca insaciável do prazer, pois não conseguia ficar muito tempo sem a companhia 

feminina, parece tê-lo assaltado um sentimento de culpa. Esta contradição pode ter 

ajudado à sua formulação da ideia da malignidade do prazer sexual. A partir daí tornou-

se o grande promotor e apologista da castidade escrevendo um livro sobre o assunto. 

Nos escritos dos grandes Padres da Igreja, Ambrósio, Jerónimo e Agostinho, 

triunfou a noção estoica da procriação, como primeiro e único fim legítimo do 

casamento. A Igreja ficou na mão dos celibatários e o pecado foi sendo, cada vez mais, 

colocado no âmbito da sexualidade. Ganhou espaço, na mente da maioria dos católicos, 

o modelo da Virgem Maria, da qual se declarava a virgindade “antes, durante e após o 

parto”
108

.  

                                                 
106

 Plotino (em grego: Πλωτῖνος; Licopolis, 205 – Egito, 270) foi um filósofo neoplatónico, autor 

de Enéadas, discípulo de Amónio Sacas por onze anos e mestre de Porfírio. 

107
 Orígenes (do grego Ὠριγένης), também chamado Orígenes de Alexandria ou Orígenes de 

Cesareia (Alexandria ca. 185 EC – Cesareia ou Tiro 253 EC), que foi um teólogo e filósofo neoplatónico, 

é um dos Padres da Igreja gregos. Em 231 EC foi forçado a abandonar Alexandria devido à animosidade 

com o bispo Demétrio pelo facto de se ter castrado. Demétrio convocou o Concílio de Alexandria com o 

objetivo de discutir este assunto e excomungar Orígenes, o que não chegou a acontecer. 

108
 A palavra ‘almah, donzela, designa a figura feminina ou seja uma faixa etária de juventude, 

sem pretender implicar nesta juventude a ideia de virgindade. A palavra hebraica é a mesma que aparece 
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A filosofia neoplatónica, que tanto influenciou Agostinho, foi contagiada pelo 

gnosticismo que defendia a abstinência do casamento, da carne e do vinho. Outros 

grupos utilizavam argumentos que apresentavam Jesus, não como asceta, mas como 

“comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores”, como relatam os 

Evangelhos
109

. Além disso, há em Jesus um entusiasmo positivo perante as mulheres: 

além de conversar com elas, deixa-se tocar, abraçar, ser afagado e perfumado por 

elas
110

. “Jesus foi um amigo das mulheres, o primeiro e praticamente o último amigo 

que as mulheres tiveram na Igreja”
111

.  

Muitos outros textos relativos à virgindade, como os de Cipriano, Atanásio, 

Ambrósio, João Crisóstomo, Jerónimo, Agostinho e muitos outros, dedicaram-lhe os 

mais altos louvores. O que eles homenageiam não é a virgindade em si mesma, mas 

aquela que é consagrada a Deus. “Não louvam as virgens pelo facto de serem virgens 

mas por estarem consagradas a Deus”. Para Agostinho, o prazer sexual é o que 

transmite o pecado original de geração em geração. Faz evoluir a sua teoria ao longo da 

sua vida e conclui com as considerações sobre o prazer sexual no paraíso: “a procriação 

dos primeiros seres humanos foi originalmente realizada sem prazer sexual”. 

4.3 Teologia e espiritualidade da virgindade 

No sentido mais geral, “virgindade” é o estado de quem nunca teve relações 

sexuais e não experimentou voluntariamente os prazeres carnais. Esta definição pode ser 

aplicada à mulher, mas também ao homem. No entanto, além das considerações 

                                                                                                                                               
em Isaías 7, 14 para designar uma jovem mãe, cujo filho é apresentado pelo profeta como um sinal de 

esperança. Este texto de Isaías foi traduzido pelos “setenta” pelo termo parthénos, virgem, dando assim 

origem à questão da virgindade da mãe de Jesus. (A sexualidade entre os Hebreus, J. A. Ramos, pág. 

218).  

109
 Mt 11, 18-19: 

18
Na verdade, veio João, que não come nem bebe, e dizem dele: ‘Está 

possesso!’
 19

Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: ‘Aí está um glutão e bebedor de vinho, 

amigo de cobradores de impostos e pecadores!’ Mas a sabedoria foi justificada pelas suas próprias obras. 

110
 Lc 8, 1-3:

1
Em seguida, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e 

anunciando a Boa-Nova do Reino de Deus. Acompanhavam-no os Doze 
 2

e algumas mulheres, que 

tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual tinham 

saído sete demónios;
 3

Joana, mulher de Cuza, administrador de Herodes; Susana e muitas outras, que os 

serviam com os seus bens. 

111
 Ranke-Heinemann, 1996, pág. 132. 
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religiosas e de virtude, a virgindade está mais ligada à mulher do que ao homem. Talvez 

porque é verificável a integridade física da mulher. O limite máximo da castidade é a 

virgindade.   

Nas religiões não cristãs, a virgindade de uma jovem refere-se à sua juventude e 

pureza e a uma espécie de reserva das forças da vida. Muitas religiões antigas associam 

a virgindade a um significado religioso. A pureza sexual era exigida para determinados 

ritos particulares porque a intuição da integridade das forças naturais permitia a união 

mágica e mística com as forças cósmicas. Na antiguidade Greco-Romana o culto das 

deusas virgens (Artemísia e Atena) atribuía à virgindade o poder mágico e a força do 

culto. Às sacerdotisas era exigida a virgindade, pelo menos temporária, para poderem 

presidir às cerimónias. A especulação dualista de certas correntes filosóficas, como os 

Pitagóricos, os Platónicos e os Neoplatónicos, tendiam a encorajar a abstenção dos 

prazeres carnais, mais no sentido de permitir a contemplação e a busca da sabedoria e 

não devido a quaisquer outros motivos religiosos atribuídos à continência e à 

virgindade.  

Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a virgindade como estado 

permanente por motivos religiosos é quase desconhecida. O casamento era visto como o 

estado normal para homens e mulheres adultos, mas a virgindade pré-marital era 

esperada na mulher. Segundo a lei antiga, o homem que seduzisse uma virgem, teria de 

pagar uma indeminização e casar com ela ou pagar o preço legal de uma virgem sem 

casar com ela
112

. Mas, de acordo com uma lei posterior do Antigo Testamento, o 

sedutor deveria casar com a virgem sem ficar salvaguardado o direito ao divórcio
113

. 

Decretou-se também para a virgem que consentiu nas relações com um homem a quem 

não estava destinada, a morte por apedrejamento, pois isso era considerado adultério
114

. 

                                                 
112

 Ex 22, 16-17 
“16

Se o pai dela se recusa terminantemente a dar-lha, ele pagará em dinheiro 

conforme o dote das virgens.
 17

Não deixarás viver a feiticeira.” 

113
 Dt 22, 28-29 

“28
Quando um homem encontrar uma donzela virgem que não esteja noiva e, 

violentando-a, dormir com ela, se forem surpreendidos,
 29

o homem que dormiu com ela dará ao pai da 

donzela cinquenta siclos de prata, e ela tornar-se-á sua mulher, porque abusou dela. Não poderá repudiá-

la em toda a sua vida.” 

114
 Dt 22, 23-24 

“23
Quando uma donzela, ainda virgem, mas já noiva, for encontrada na cidade 

com um homem que durma com ela,
 24

levareis os dois à porta dessa cidade e apedrejá-los-eis até que 
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No Novo Testamento, a virgindade, não por ela mas por motivos sobrenaturais, é 

colocada num nível acima do casamento. Jesus refere-se aos que se mantiverem 

“eunucos”, interpretados como celibatários, “ por causa do reino do Céu”
115

. Desta 

forma, a ausência das preocupações da vida familiar, na perspetiva de uma parusia
116

 

próxima, permitiria aos seguidores de Cristo uma liberdade maior para os serviços do 

Senhor
117

. No tempo em que Paulo escreveu estas palavras ele não era casado. Poderia 

ser viúvo pois um fariseu tão ardente defensor da Lei não deveria ter violado o mais 

universal costume dos judeus de se casarem. Outros apóstolos eram casados mas havia 

uma prescrição em relação aos bispos: deviam ser homens de uma só mulher, o que 

pode significar que se ficassem viúvos não se poderiam casar de novo
118

.  

Na era Patrística encontram-se referências à vida ascética “em honra da carne de 

Cristo”. Destas palavras pode deduzir-se que a imitação da virgindade de Cristo, na 

opinião dos Padres da Igreja, foi a base para a defesa da continência. A pobreza e a 

austeridade voluntárias eram os elementos constitutivos da vida ascética que começou a 

desenvolver-se no segundo século, tendo Orígenes como um exemplo típico. A palavra 

“virgem” ficou, entretanto, reservada às mulheres que aderiam à castidade perfeita.   

                                                                                                                                               
morram: a donzela, por não ter pedido socorro na cidade, e o homem, por ter abusado da noiva do seu 

próximo. Assim extirparás o mal do teu meio.” 

115
 Mt 19, 10-12 

“10
Os discípulos disseram-lhe: ’Se é essa a situação do homem perante a mulher, 

não é conveniente casar-se!’
 11

Respondeu-lhes Jesus: ’Nem todos compreendem esta linguagem, mas 

apenas aqueles a quem isso é dado.
 12

Há eunucos que nasceram assim do seio materno, há os que se 

tornaram eunucos pela interferência dos homens e há aqueles que se fizeram eunucos a si mesmos, por 

amor do Reino do Céu. Quem puder compreender, compreenda’.” 

116
 Parusia ou segunda vinda de Cristo (do grego Παρουσία, "presença"), é o termo utilizado com 

o significado religioso de “volta gloriosa de Jesus Cristo, no fim dos tempos, para presidir ao Juízo 

Final”, conforme acreditam as várias religiões cristãs e muçulmanas. Os primeiros cristãos acreditavam 

que esta vinda estaria para breve. 

117
 1 Cor 7, 27-28 “

27
Estás comprometido com uma mulher? Não procures romper o vínculo. 

Não estás comprometido? Não procures mulher.
 28

Todavia, se te casares, não pecas; e se uma virgem se 

casar, também não peca. Mas estes terão de suportar as tribulações corporais e eu quisera poupar-vos a 

elas.” 
118

 1 Ti 3, 2.12 “
2
É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, 

ponderado, de bons costumes, hospitaleiro, capaz de ensinar; 
12

Os diáconos sejam maridos de uma só 

mulher, capazes de dirigir bem os filhos e a própria casa.” 
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 A Teologia Moral distingue um triplo elemento na virgindade: integridade 

física; ausência de qualquer prazer venéreo voluntário e completo no passado; e, 

olhando o futuro, uma determinação de se abster perpetuamente de tais prazeres. Esta 

última determinação é o elemento formal da virgindade; a ausência de prazer carnal 

voluntário é o elemento material; a integridade física não é mais que um elemento 

acidental. São estes os ensinamentos de Tomás de Aquino que adere totalmente ao que 

diz Agostinho em De Sancta virginitate. Boaventura faz a distinção entre a virgindade 

da carne, a virgindade do espírito e a virgindade da carne e do espírito. Desta forma, a 

perda acidental e involuntária da integridade física (por acidente, operação, ou 

violação), deixa a virgindade intacta.  

Os Teólogos mostram o valor eminente da virgindade pela qual a virgem se 

abstém de todos os prazeres carnais voluntários principalmente em tudo o que envolve o 

deleite. O estado de virgindade ou celibato foi sempre considerado superior ao estado 

conjugal. Esta posição foi mantida até ao século XX. Na Sacra Virginitas de Pio XII o 

valor da virgindade é definido, como uma abstenção de relações carnais, mas que a 

recusa de relações nunca seja por timidez em relação à experiência sexual. Pelo 

contrário deverá ser uma escolha voluntária e perpétua “pelo reino do Céu”.  

4.4 As virgens consagradas ao longo dos séculos 

A Bíblia oferece-nos, logo no início, a seguinte descrição da criação do homem:  

26
Depois, Deus disse: «Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa 

semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 

sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.» 

27
Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus; Ele os 

criou homem e mulher. 
28

Abençoando-os, Deus disse-lhes: «Crescei, multiplicai-

-vos, enchei e submetei a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves 

dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra.»
119

 

Num tema como “a virgindade e o martírio” poderia esperar-se que esta citação 

do Génesis se fizesse para tomar, a contrario sensu, a frase óbvia “Crescei e multiplicai-

                                                 
119
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vos”. Mas não! Podíamos pensar que Deus fez esta declaração no início da humanidade 

para povoar rapidamente a terra que tinha acabado de criar, à semelhança do que Paulo 

disse aos primeiros cristãos “que era necessário reproduzirem-se para aumentar 

rapidamente o número de cristãos”. Porventura, ambos (Deus e Paulo) teriam mudado 

de ideia quando a justificação deixou de ser válida: a ordem de Deus porque a terra se 

povoou rapidamente e a de Paulo porque ao converter-se o cristianismo em religião 

oficial do Império já não era tão importante multiplicar os cristãos pelo casamento.   

No tratamento que habitualmente é dado à ”virgindade” e à relação definida 

entre a virgem e Deus parece haver um grupo de privilegiadas com a prioridade da 

ligação direta com Deus. Das relações com Deus, à imagem e semelhança das relações 

humanas, ressaltam os esponsais com Cristo nos quais se insiste desde os primeiros 

Padres da Igreja que escreveram enormes tratados sobre a virgindade. É pena as virgens 

terem escrito tão pouco, pois poderíamos conhecer melhor o que se passava nas suas 

mentes. 

A consagração das virgens, de acordo com o Pontifical Romano promulgado 

pelo Papa Paulo VI, semelhante ao que se usa desde os primeiros tempos da Igreja, é 

um rito solene pelo qual a virgem é constituída uma pessoa sagrada, “sinal 

transcendente do amor da Igreja para com Cristo, imagem escatológica da Esposa 

Celeste e da vida futura; com o rito da consagração, a Igreja manifesta o seu amor pela 

virgindade, implora para as virgens o dom da graça celeste e roga instantemente a Deus 

que envie sobre elas a efusão do Espírito Santo”
120

 (Fig. 8 – Consagração das 

virgens). 

Na consagração das virgens na Igreja Católica, além das muitas referências aos 

Salmos há inúmeras citações do Cântico dos Cânticos que não vamos aqui 

pormenorizar. As cerimónias correspondem a verdadeiros esponsais com declarações do 

Bispo celebrante que não deixam dúvidas: “Recebei as alianças das sagradas núpcias 

com Cristo. Guardai intacta a fidelidade ao vosso Esposo, para que mereçais ser 

admitidas às núpcias da eterna glória”.  

                                                 
120
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Colocamos aqui a questão da utilização insistente neste rito de citações do 

Cântico dos Cânticos. Como explicar que um livro como o Cântico do Cânticos, onde 

não existe nenhuma menção ao povo de Israel, onde nenhuma lição de moral ou 

sapiencial é apresentada, onde o nome de Deus não é invocado uma única vez e onde 

todo o texto retrata, em toda a sua intensidade, a atração sexual recíproca entre um 

homem e uma mulher, possa ser considerado numa relação entre uma virgem e Deus? 

As recentes tomadas de posição sobre a interpretação do Cântico dos Cânticos 

por meio de alegorias reacende o problema. Na medida em que mesmo as traduções 

eclesiásticas ou com aprovação eclesiástica abandonam a interpretação alegórica, torna-

se mais enigmática a presença de um canto ao amor sexual entre os livros sagrados. 

Cada vez com maior frequência, vemos comentários sobre as modernas interpretações e 

defesa do Cântico dos Cânticos em termos absolutamente novos. 

Foi na Idade Média que os filósofos da Igreja desenvolveram a teoria do 

“alegorismo”, segundo a qual as Escrituras podiam ser interpretadas de quatro maneiras 

distintas: a literal, a alegórica, a moral e a sobrenatural ou mística. Cada uma destas 

perspetivas não elimina nem contradiz as outras porque são aspetos diferentes do 

mesmo texto. A interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos é uma invenção 

rabínica, provavelmente posterior à destruição do Templo (70 EC) e pode ser devida à 

necessidade de justificar a sua inclusão entre os livros sagrados, o que exigia uma 

explicação convincente, capaz de absorver e apagar o escândalo da sua presença. 

As leituras religioso-simbólicas não precisam de renegar o sentido do poema 

nupcial imediato e histórico do Cântico dos Cânticos e não servem de fundamentação 

para a defesa da virgindade. Segundo a leitura simbólica, a amada foi identificada 

inicialmente com o povo de Israel que não conhecia a virgindade perpétua, e no Novo 

Testamento as núpcias de Cristo, como amado, com a generalidade da Igreja, como 

amada, onde a opção maioritária não é a virgindade. 

Desta forma, a leitura mística do Cântico dos Cânticos pode ser assumida para 

descrever a experiência religiosa de qualquer místico, homem ou mulher, mesmo que 

sejam, individualmente ou em conjunto, casados. A aventura do amor entre dois 

amantes casados pode implicar repercussões que se situariam nos horizontes profundos 
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das suas núpcias. Devemos lembrar-nos que estamos na presença de poemas de amor. A 

poesia, em geral, e, principalmente a poesia do amor, não precisa de justificar o seu 

discurso. 

À pergunta porque é que a Bíblia incorpora um poema que trata de romance e 

sexo, alguns biblistas respondem: “Por que não? Afinal de contas, Deus criou o sexo. O 

romance foi uma ideia divina. A distorção que o pecado tem imposto nesse assunto não 

nos deve permitir esquecer que a intimidade sexual é uma dádiva de Deus para desfrutar 

da maneira que ele a intentou”
121

. 

O recurso à alegoria pode ter tido, no passado, a possibilidade de neutralizar o 

mal-estar causado nos inadvertidos fiéis mais cultos que assistiam à sua leitura. As 

tortuosas acomodações mentais às leituras propostas nunca apaziguaram a polémica. 

Passo a passo vemos que aqueles que se recusam a aceitar a mensagem do poema são 

forçados a reeditar argumentos que lá não estão e dão a mesma resposta alegórica aos 

ouvintes mais crédulos ou mais temerosos de enfrentar interpretações realistas. 

Voltemos à questão inicial aqui apresentada. Porquê associar a “dedicação de 

uma virgem a uma vida de amor pelos outros” a um esponsal sagrado? Só é possível 

compreender esta situação ao estudar os primeiros séculos do cristianismo no que diz 

respeito às virgens. Primeiro, a promoção das virgens como tentativa de afastamento da 

vida conjugal. Depois, a emenda do objetivo com a tolerância do casamento (um mal 

menor) e a dedicação das virgens a Deus através de um verdadeiro casamento com 

Cristo. 

Agora voltemos ao tema de um verdadeiro casamento com Cristo acompanhado 

de perto pelo poema “Cântico do Cânticos” que acompanha a vida das virgens muito 

para além da cerimónia dos esponsais sagrados, como aconteceu nos escritos de Teresa 

de Ávila e outras místicas. A verdade é que estes esponsais sagrados foram inicialmente 

concebidos e continuam agora a ser realizados à imagem e semelhança dos casamentos 

normais entre uma mulher e um homem. 
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 Citação de “O Cântico dos Cânticos: um ensaio de interpretação através de suas traduções” 
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Vejamos o que nos diz José Tolentino Mendonça sobre o Cântico dos Cânticos. 

A primeira vez que o ouviu foi através da voz de uma analfabeta que lavava o chão da 

igreja. Tinha então 14 anos. O caráter quase clandestino do livro bíblico na liturgia 

cristã, radicado na sua acentuação erótica, não impede que seja ao mesmo tempo muito 

habitado e fecundo, revelando o desejo do corpo e da presença. O problemático estatuto 

canónico do Cântico dos Cânticos deriva, aliás, do facto de se deter sobre o amor 

humano, completamente humanizado e com valor em si mesmo, independente da 

procriação, apenas consagrando o horizonte ético e poético do casal. Estamos perante 

um poema nupcial e têm sido feitas interpretações alegorizantes, por vezes para 

salvaguardar precisamente o estatuto canónico do texto
122

.  

Na assembleia rabínica de Yabné, reunida no final de século I, declarou-se a 

natureza sagrada, canónica do Cântico dos Cânticos: “Pessoa alguma em Israel jamais 

conteste que o Cântico dos Cânticos torna sujas as mãos”
123

. A dificuldade residiu no 

desequilíbrio instaurado por uma espécie de totalitarismo alegórico das interpretações.  

“Sacrificava-se com muita facilidade o sentido primeiro, literal ou natural, como 

lhe chama Anne-Marie Pelletier
124

, em nome de um simbolismo moralizante. E mesmo 

assim, o que é espantoso é que não deixa de ser um texto suspeito. Por essa razão um 

dos confessores de Teresa de Ávila ordenou-lhe que destruísse os ‘Pensamentos sobre o 

Cântico dos Cânticos’ que a carmelita havia escrito, pois parecia-lhe mal que uma 

mulher se ocupasse de tal objeto para meditação.  

Só muito tarde se permitiu considerá-lo naquilo que ele é: epitalâmio, canto de 

admiração e de amor trocado entre uma mulher e um homem ou sussurro de amantes. É 

este o sentido natural do Cântico dos Cânticos. E, porque não se teme enunciar o 
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 Cântico dos Cânticos – Tradução do Hebraico e introdução de José Tolentino Mendonça, 

Biblioteca Editores Independentes, Rio de Mouro, 2008. 
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 José Tolentino Mendonça, in Cântico dos Cânticos de Salomão, Cotovia, Lisboa, 1997. 
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sentido das palavras, é que nos podemos abrir à revelação escatológica do silêncio 

guardado entre elas. O silêncio de Deus.”
125

 

O amor humano do Cântico dos Cânticos, nos seus cumes e perplexidades, 

introduz outra novidade: o amor entre o homem e a mulher é vivido – e enunciado – em 

paridade. Aqui reside outra releitura bíblica significativa: a igualdade entre o homem e a 

mulher que, uma vez mais, tem a sua origem no cristianismo e no judaísmo, e não é, 

como se poderia pensar, uma aquisição feminista recente. Rabinos e teólogos cristãos 

discutiram arduamente a integração deste poema nupcial no cânone sagrado, 

sobressaltados talvez pelo excesso de paixão ou pelas metáforas mais ousadas. 

A virgindade é uma ideia muito simples mas a sua defesa e justificação envolve 

milhares de páginas ao longo da história do cristianismo. Trata-se da virgindade com o 

argumento de se traduzir numa dedicação exclusiva a Deus e não dividida entre um 

marido ou uma mulher e Deus. Um homem casado ou uma mulher casada não têm 

também que, além do espaço de amor dedicado à esposa ou ao marido, dedicar a Deus 

uma boa parte da sua vida? 

A dedicação de uma virgem ou de um celibatário integralmente a Deus tem 

como finalidade oferecer o seu amor às criaturas, principalmente as mais carentes. 

“Amar a Deus acima de todas as criaturas, para amar com o coração e com a liberdade 

de Deus toda a criatura, sem se ligar a nenhuma nem excluir nenhuma, ou antes, 

amando de modo particular quem não se sentir digno de amor ou quem não é realmente 

amado”, como escreveu Amadeo Cencini. 
126

 

A expressão “enamorada de Deus”, muito utilizada para apresentar as virgens 

consagradas, parece-nos piedosamente forçada. Foi respigada de outros tipos de 

linguagem e é mais apropriada para falar da paixão de uma jovem por um rapaz, e não 
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 Cântico dos Cânticos – Tradução do Hebraico e introdução de José Tolentino Mendonça, 

Introdução Pág. 13-14. 
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para referir a relação de uma virgem com Deus. Enamoramento significa, segundo 

Lonergan
127

,  

“Amor intenso e criativo, total e totalizante, sem limites nem restrições, 

condições ou reservas. Enamorar-se não é uma coisa eventual ou associada ao 

temperamento de alguém, mas representa o resultado normal do crescimento 

afetivo. Tentemos aplicar isto às virgens consagradas. A origem do 

enamoramento não está no eu, mas no tu. Quem se enamora sofre a ação do 

outro, sendo passivo em relação a ele. Quem não está enamorado do Criador 

não é livre de se deixar amar pelas criaturas. É interessante verificar que, no 

verdadeiro enamoramento, quanto maior for a alteridade, maior será a 

identidade; quanto maior for a fusão, maior será a diferenciação visto que o 

amor maduro é a síntese entre pertença e separação”.  

O amor da virgem não é a posse tranquila de um amor fácil, mas, por vezes, 

apenas a nostalgia de uma paixão anterior, a tristeza por tê-la renegado ou perdido e o 

esforço para reorientar continuamente o próprio amor para aquela relação total e 

exclusiva. O enamoramento é como o nardo puro e perfumado conservado no vaso de 

argila do nosso coração ou como as lágrimas de Maria Madalena. No caminho evolutivo 

de cada pessoa o ponto central é conseguir manter unidas as duas vivências: a presença 

e a ausência. 

O enamoramento encontra-se no ponto de confluência das duas experiências: a 

centelha provocada pelo contacto entre a ausência e a presença, entre o desejo não 

saciado e o desejo saciado. “Em seguida ela (a Esposa do Cântico dos Cânticos) procura 

com o olhar o Esposo que, depois de se ter mostrado, desapareceu. Isto acontece várias 

vezes ao longo do Cântico dos Cânticos. Começa a desejar novamente o seu regresso, e, 

por vezes, ele volta”
128

. 

“Quase parece que o amado quer ouvir dela alguma palavra doce, e por única 

carícia recebe estas palavras: ‘Corre meu amado! Sê como um gamo ou um filhote de 
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gazela, pelos montes perfumados’ (Ct 8, 14). Que estranho e incompreensível capricho 

da Esposa! Dizer com tanto ardor “Retorna, meu amado!” e depois, de repente, “Foge, 

meu amado!” Quer que ele fuja com a mesma rapidez com que tinha desejado a sua 

chegada. Também Maria Madalena no início do seu amor se agarrou aos pés de Jesus, 

enchendo-os de beijos. Quando chegou o momento de consumá-lo, porém, Jesus disse-

lhe: ‘Não me toques!’”
129

. É esta a atitude, são estes os meandros, é esta a tirania do 

amor divino (e também do humano) nos tempos do cativeiro e do exílio. Em 

compensação promete-se que virá o dia da eternidade e então veremos, amaremos, 

exultaremos e viveremos para sempre. 

4.5 As Noivas de Cristo 

A maioria das comunidades da cristandade primitiva ensinava que a Igreja era a 

“noiva de Cristo”. Vamos verificar se há algum fundamento bíblico para esta afirmação 

que está relacionada com a consagração das virgens. No Antigo Testamento, foi 

desenvolvida a ideia de Israel ser a “esposa” de Deus. No limite, Israel era casada com 

Deus provando ter sido um cônjuge infiel muitas vezes, o que se verificou como 

adultério espiritual ao preferir os falsos deuses como Baal, Asherah, Moloque, Dagon, 

etc. Apesar disso, Deus prometeu que Israel voltaria para Ele. De acordo com as 

promessas de Deus toda a nação se tornaria um povo de sacerdotes e uma esposa fiel
130

.  

A propósito disto, Isaías escreveu: 

“5
Com efeito, o teu criador é que é o teu esposo, o seu nome é 

Senhor do universo. O teu redentor é o Santo de Israel, chama-se Deus 

de toda a terra.
 6

O Senhor chamou-te novamente como a uma mulher 

abandonada e angustiada. Na verdade, como se pode repudiar a esposa 

da juventude? É o teu Deus quem o diz.
 7

Por um curto momento Eu te 

abandonei, mas, com grande amor, volto a unir-me contigo.
 8

Num acesso 
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de ira, e por um instante, escondi de ti a minha face, mas Eu tenho por ti 

um amor eterno.É o Senhor teu redentor quem o diz.”
131

 

E mais à frente volta ao mesmo tema: 

4
Não serás mais chamada a «Desamparada», nem a tua terra 

será chamada a «Deserta»; antes, serás chamada: «Minha Dileta», e a 

tua terra a «Desposada», porque o Senhor elegeu-te como preferida, e a 

tua terra receberá um esposo. 
 5

Assim como um jovem se casa com uma 

jovem, também te desposa aquele que te reconstrói. Assim como a esposa 

é a alegria do seu marido, assim tu serás a alegria do teu Deus.
132

 

Deus utilizou a vida pessoal do profeta Oseias para dar uma lição à idolatria de 

Israel. Recomendou a Oseias casar com uma mulher prostituta (idólatra) para 

representar a falta de fé de Israel ao servir outros deuses. Oseias teve três filhos com a 

sua esposa Gomer a que deu os nomes seguintes: o primeiro chamou-se Jezreel que 

significa “Deus dispersa e porei fim ao reino da casa de Israel”, o que veio a acontecer 

no reino do norte com a invasão assíria em 722 AEC; o segundo filho, uma filha, 

chamou-se Lô-Ruhamá que significa “não me compadecerei da casa de Israel”; e o 

terceiro filho, chamou-se Lô-Ami que significa “já não sois o meu povo”. 

O desencanto de Deus foi temporário e prometeu que se a nação se arrependesse 

da sua infidelidade, voltaria para Ele: 

16
É assim que a vou seduzir: ao deserto a conduzirei, para lhe 

falar ao coração. 
 17

Dar-lhe-ei então as suas vinhas e o vale de Acor será 

como porta de esperança. Aí, ela responderá como no tempo da sua 

juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egipto. 
 18

Naquele dia 

- oráculo do Senhor ela me chamará: «Meu marido» e nunca mais: 

«Meu Baal.» 
 19

Tirarei da sua boca os nomes de Baal, de modo que tais 

nomes não voltem a ser recordados. 
 20

Farei em favor dela, naquele dia, 
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uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os 

répteis da terra; farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, 

e farei com que eles repousem em segurança.
133

 

Deus é aqui apresentado como um amante a cortejar o objeto do seu amor, 

falando gentilmente. Há uma relação renovada em que a sua esposa “Israel” vai agora 

chamar-lhe “meu marido” em vez de “meu Senhor”. Este compromisso será eterno e 

Israel reconhecerá no Senhor o seu Deus único e verdadeiro.  

Paulo ensinou que a Igreja era o corpo de Cristo e que os crentes se tornam 

membros do seu corpo através do batismo do Espírito Santo. Antes dele esta verdade 

não era conhecida e foi o único escritor do Novo Testamento que a propôs. Então, como 

é que a maior parte da cristandade passou a ensinar que a Igreja era a noiva de Cristo? 

Numa carta aos Efésios diz-nos Paulo: 

“21
Submetei-vos uns aos outros, no respeito que tendes a Cristo:

 

22
as mulheres, aos seus maridos como ao Senhor,

 23
porque o marido é a 

cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja - Ele, o 

salvador do Corpo.
 24

Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim as 

mulheres, aos maridos, em tudo.
 25

Maridos, amai as vossas mulheres, 

como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela,
 26

para a santificar, 

purificando-a, no banho da água, pela palavra.
 27

Ele quis apresentá-la 

esplêndida, como Igreja sem mancha nem ruga, nem coisa alguma 

semelhante, mas santa e imaculada.
 28

Assim devem também os maridos 

amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua 

mulher, ama-se a si mesmo.
 29

De facto, ninguém jamais odiou o seu 

próprio corpo; pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à 
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Igreja;
 30

porque nós somos membros do seu Corpo.
 31

Por isso, o homem 

deixará o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só 

carne.
 32

Grande é este mistério; mas eu interpreto-o em relação a Cristo 

e à Igreja.
 33

De qualquer modo, também vós: cada um ame a sua mulher 

como a si mesmo; e a mulher respeite o seu marido.”
134

 

E numa carta aos Coríntios Paulo continua o mesmo tema: 

“2
Sinto por vós um ciúme semelhante ao ciúme de Deus, pois vos 

desposei com um único esposo, Cristo, a quem devo apresentar-vos como 

virgem pura”
135

.
  

E logo a seguir diz-nos Paulo:  

“3
Mas receio que, como a serpente seduziu Eva com a sua 

astúcia, os vossos pensamentos se deixem corromper, desviando-se da 

simplicidade que é devida a Cristo.
 4

Pois de boamente aceitais alguém 

que surge a pregar-vos outro Jesus diferente daquele que nós pregámos, 

ou acolheis um espírito diferente daquele que recebestes, ou um 

Evangelho diverso daquele que abraçastes.
 5

Ora, eu penso que em nada 

sou inferior a esses superapóstolos.
 6

E embora seja menos perito na 

palavra, não o sou, certamente, na ciência. Em tudo e de todas as 

maneiras vo-lo temos demonstrado”
136

. 

                                                 
134

 Ef 5, 21-33. Paulo desenvolve aqui a imagem do Esposo-Esposa que vem do AT; aqui era 

Israel e Deus; agora é a Igreja, Novo Israel, e Cristo. Paulo aplica a imagem primeiramente aos membros 

da Igreja, para que se amem; só posteriormente à família (da mulher para o marido e do marido para a 

mulher). Segue-se o amor entre pais e filhos e vice-versa; dos escravos para os senhores e vice-versa. 

135
 2 Cor 11, 2. Como que influenciado pela falta de senso dos adversários, Paulo também vai 

correr esse risco. Pois está animado por um ciúme, que é o de Deus em relação ao seu povo. Qual amigo 

do esposo, preparou os esponsais que unem os coríntios a Cristo e que se transformarão em definitivo 

enlace, na glória celeste, quando os apresentar como virgem pura. Mas há o perigo da sedução de Satanás, 

como aconteceu com Eva. 

136
 2 Cor 11, 3-6. Desvios destes missionários itinerantes, considerados superapóstolos e depois 

tratados como falsos apóstolos, quanto ao Jesus, espírito e Evangelho que anunciavam. Não são fáceis de 

identificar. Paulo pode não ter a mesma arte da eloquência, mas tem certamente mais ciência, 

conhecimento da revelação. Trata-se, porventura, de judeo-cristãos. 



VIRGENS MÁRTIRES 

Discursos de religiosidade no cristianismo antigo 

 
 

 
99 

 

Apresentar os Coríntios como virgens puras “era ilustrar o seu desejo de viver 

como santo a estes crentes”. Paulo argumentou que, como o marido é cabeça da mulher, 

Cristo é cabeça da Igreja e ainda: 

“28
Assim devem também os maridos amar as suas mulheres, como 

o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
 29

De 

facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo; pelo contrário, 

alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à Igreja;
 30

porque nós somos 

membros do seu Corpo. 
31

Por isso, o homem deixará o pai e a mãe, unir-

se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne.”
137

. 

Na cerimónia da consagração das virgens, ainda hoje, lhes é dito: “conduzindo-

vos à dignidade de noivas de Cristo, uni-vos com um vínculo indissolúvel ao próprio 

Filho de Deus”. E, ainda: “aparecei como sinal manifesto daquele grande sacramento, 

que foi anunciado já nos princípios da humanidade e concluído nas núpcias de Cristo 

com a Igreja”
138

. 

E, imediatamente antes do interrogatório feito às virgens, o Pontifical Romano 

propõe: “Cristo, Filho da Virgem e Esposo das virgens, já agora na terra seja a vossa 

alegria e a vossa coroa, até ao dia em que vos introduza no tálamo celeste do seu reino, 

onde cantareis um cântico novo, seguindo o mesmo divino Cordeiro para onde quer que 

Ele vá”. 
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 Ef 5, 28-30. 

138
 Pontifical Romano – Consagração das Virgens, pág. 18 
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“O texto de Tácito que descreve os  

suplícios dos primeiros mártires de Roma  

não é um documento hagiográfico”
139

 

Hyppolyte Delehaye. 

 

5 – A SOCIEDADE DOS BOLLANDISTAS 

Os problemas das fantasias que constam nas lendas dos santos não foram 

esquecidos pela própria Igreja. Foi bem aceite e apoiada a crítica aos excessos e fraudes 

na veneração dos santos. Nas primeiras décadas do século XVII formou-se na Bélgica 

um pequeno grupo de académicos que se dedicou ao estudo crítico da vida dos 

santos
140

. Os trabalhos foram iniciados pelo Jesuíta Héribert Rosweyde que em 1629 EC 

publicou um documento intitulado Fasti Sanctorum, um projeto que previa dezoito 

volumes contendo a vida dos santos primitivos e da Idade Média, mas sujeitos a 

critérios históricos e linguísticos rigorosos. 

Após a morte de Rosweyde sucedeu-lhe um outro Jesuíta, John Bolland, que foi 

encarregue pelo seu superior de arquivar os papéis que Rosweyde tinha deixado ainda 

sem organizar. Apercebeu-se imediatamente da importância do trabalho iniciado e pediu 

dois assistentes para o ajudar. Em 1643 EC, Bolland e os dois colaboradores estudantes 

foram os membros fundadores da “Sociedade dos Bollandistas”, publicando os dois 

primeiros volumes da Acta Sanctorum (Fig. 9 – Capa da Acta Sanctorun). Os 

ajudantes de Bolland percorreram as bibliotecas e mosteiros da Europa procurando 

todos os textos que se referiam à história dos santos. Com base nesses documentos, 

fixaram o trabalho definitivo sobre a historicidade da vida dos santos. 

Apesar da origem eclesiástica e de, até há pouco tempo, a Sociedade ser 

composta apenas por Jesuítas, o seu trabalho nem sempre foi bem aceite pela Igreja 

Católica. O trabalho de Rosweyde foi muito contestado pelo Cardeal Roberto 

                                                 
139

 “Para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas 

numa classe odiada pelas suas abominações, chamados cristãos pelo populacho” (Tácito, Anais, XV). 

140
 Candida Moss – The Society of Bollandists and the Birth of Critical Hagiography in The 

Myth of Persecution Página 89. 
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Bellarmino
141

 que participou ativamente na Contra-Reforma e considerava o risco 

potencial do trabalho dos Bollandistas. Em 1670 EC os Bollandistas desacreditaram a 

ideia de que os Carmelitas, uma ordem de monges muito popular e poderosa, tinham 

sido fundados pelo profeta Elias. 

Atingiu-se o limite do confronto quando três das principais obras dos 

Bollandistas foram banidas pelo Vaticano colocando-as no Índex Romano dos Livros 

Proibidos. Foram os Bollandistas que demonstraram que S. Jorge, padroeiro da 

Inglaterra, nunca encontrou ou matou um dragão. E, ainda hoje, mais de três séculos 

depois da sua fundação, os Bollandistas mantêm o seu rigor histórico. Com a sua 

metodologia demostraram que a lenda de S. Cristóvão, padroeiro dos viajantes, tem uma 

origem duvidosa convertendo centenas de milhares de medalhas religiosas em mera 

recordação de joalharia. 

Muitas fraudes piedosas e lendas bem-intencionadas foram eliminadas deixando 

apenas uma mão cheia de histórias de martírios anteriores a 250 EC que os Bollandistas 

consideraram historicamente fiáveis. Muitas das histórias descartadas eram romances 

religiosos ou situações anacrónicas com referências a instituições e conceitos que nunca 

existiram no tempo em que viveram os protagonistas. Algumas eram forjadas ou 

copiadas na forma, no estilo e até nas frases dos martírios dos primeiros tempos da 

igreja. Outras, como a lenda de Barlaão e Josafat
142

, eram o aproveitamento de lendas 

cujos protagonistas nunca existiram. Algumas ainda, eram descrições presenciais dos 

processos que conduziram ao martírio, apesar de terem sido escritas muitos séculos 

mais tarde. 

 

 

                                                 
141

 Roberto Francesco Romolo Bellarmino S. J. (Montepulciano, 1542 – Roma, 1621), cardeal e 

teólogo católico italiano, foi considerado Doutor da Igreja e declarado santo em 1930. 

142
 A lenda de Barlaão e Josafat é uma versão medieval da vida de Buda Siddhartha Gautama. A 

história foi islamizada, em primeiro lugar, como a lenda de Bilahwar e Budasaf. Em seguida, passou para 

a ficção cristã, como a lenda de Barlaão e Josafat, que foram considerados santos. Teófilo Braga na 

História da literatura portuguesa - Idade Média - 2005 pág. 291 escreve: "E dos que vyra que este 

recontamento escrevia a proveyto das almas de nos outros que o leemos ê tal guisa que mereçemos seer 

cõntados ê a parte dos Santos Barlaão e Josaphat bem aventurados amigos de nosso senhor". 
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5.1 A situação atual do trabalho dos Bollandistas 

A Sociedade dos Bollandistas, estabelecida em Bruxelas, é a mais antiga 

sociedade científica belga. Em 2007, no quarto centenário da publicação do Fasti 

Sanctorum, promoveu uma comemoração, dando a conhecer ao grande público a 

história pouco comum deste grupo e foi realizada uma grande exposição do método 

hagiográfico com manuscritos, impressos e gravuras que fazem parte das coleções da 

sua rica biblioteca e da Biblioteca Real Belga. 

Presentemente, a equipa dos Bollandistas tem a colaboração de muitos 

académicos. Os projetos recentes incluem: o lançamento da Bibliotheca Hagiographica 

Latina Manuscripta, uma base de dados online dos manuscritos hagiográficos; a 

Tabularium Hagiographicum, uma série dedicada à publicação de arquivos de 

Bollandistas e outros académicos; a Acta Sanctorum Database, uma versão digital 

online da Acta Sanctorum realizada pela ProQuest em colaboração com os Bollandistas. 

O catálogo da biblioteca tem sido progressivamente digitalizado. Outros projetos 

incluem uma edição atualizada da Bibliotheca Hagiographica Graeca e Latina, um 

inventário das ilustrações da Acta Sanctorum e um inventário da correspondência dos 

Bollandistas no século XVII e XVIII. 

5.2 O resultado da crítica histórica 

Nem todos os relatos podem ser considerados verdadeiros, nem todos os 

vestígios podem ser falsificados. Daqui surge a dúvida do historiador que atua com um 

mecanismo de distinção na realidade dos factos do que pode ser verosímil e do que é 

inverosímil. A crítica histórica surgiu no início da Idade Moderna ao verificar-se a 

abundância de documentos falsos originários da Idade Média.  

A crítica histórica propõe uma análise mais criteriosa dos testemunhos e não 

pode confundir os erros humanos ou falhas de memória com as imposturas forjadas que, 

intencionalmente, alteram a compreensão do fenómeno histórico. Muitos dos 

testemunhos podem, com a melhor das intenções, transmitir de forma enganosa os 

factos presenciados. Por vezes, o ressaltar de uma invenção ou a inclusão de 

informações sobre um determinado facto constitui uma debilidade que põe em causa a 

veracidade de um documento. 
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Quando estudam o mesmo facto, dois historiadores não terão a mesma visão: um 

deles estaria mentindo, pois as coincidências na interpretação têm os seus limites. Um 

facto pode pertencer a mais do que uma geração que têm semelhança de costumes, mas 

esta semelhança não pode ser exagerada. Deste modo, o processo da crítica histórica 

tem dois aspetos: as semelhanças que condenam e as semelhanças que justificam. A 

maior parte das conclusões da crítica histórica são uma questão de maior ou menor 

probabilidade, pois não é possível relatar o passado exatamente como aconteceu. Depois 

da observação e da crítica, o passo seguinte é o da análise histórica das várias lendas das 

virgens mártires. 

5.2.1 Ágata de Catânia 

Ágata é uma das virgens mártires mais veneradas na antiguidade cristã e morreu 

pela sua firme profissão de fé em Catânia, na Sicília. Apesar da incerteza da data em 

que a perseguição aconteceu, pode aceitar-se com uma probabilidade baseada na 

tradição antiga, apesar de a lenda ter sido escrita em data muito posterior, que a 

perseguição ocorreu no tempo do Imperador Décio (250-253 EC). 

Podemos ter apenas uma certeza histórica: que existiu o martírio e a sua 

veneração pública desde os primeiros tempos da igreja primitiva. No chamado 

Martyrologium Hieronymianum
143

 e no antigo Martyrologium Carthaginiense
144

 que 

datam do século quinto ou sexto, o nome de Santa Ágata é registado em 5 de Fevereiro. 

No século sexto Venantius Fortunatus menciona Ágata no seu poema virgindade como 

uma das mais celebradas virgens e mártires cristãs
145

.   

Entre os poemas do Papa Dâmaso, publicados por Merenda e outros, está um 

hino a Santa Ágata
146

. Contudo, este poema não é trabalho de Dâmaso mas o produto de 

um autor desconhecido num período posterior e foi utilizado na celebração litúrgica da 
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 De Rossi and Duchesne, in Acta SS., Nov. II, 17. 

144
 Ruinart, Acta Sincera, Ratisbona, 1859, 634. 

145
 Carm. VIII, 4, De Virginitate: Illic Euphemia pariter quoque plaudit Agathe Et Justina simul 

consociante Thecla, etc. 

146
 P. L. , XIII, 403, seg; Ihm, Damasi Epigrammata, 75, Leipzig, 1895. 
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festa da santa. O seu conteúdo segue de perto a lenda de santa Ágata e o poema tem os 

versos com rima. 

Numa carta do Papa Gelásio (492-496 EC) dirigida a um certo bispo Victor
147

, 

tomamos conhecimento que a Basílica de Santa Ágata in fundo Caclano já utilizava o 

nome da santa. As cartas de Gregório I também mencionam Santa Ágata em Roma, em 

Subura, à qual a diaconia estava ligada
148

. No princípio do século quinto a Basílica foi 

enriquecida com um mosaico que retrata a santa. Esta Basílica foi ocupada pelos godos 

e restaurada pela igreja católica no tempo do papa Gregório I (590-604 EC).  

Apesar de o martírio de Santa Ágata ser assim autenticado e a sua veneração 

como santa se ter espalhado na antiguidade muito para além do seu local de nascimento, 

não possuímos informação fidedigna dos pormenores da sua morte. É verdade que 

temos os Atos do seu martírio em duas versões, uma em Latim e outra em Grego, com a 

segunda a desviar-se bastante da primeira
149

. Nenhuma destas versões tem credibilidade 

histórica nem evidência interna, mesmo nos pormenores mais importantes. Talvez 

exista na narrativa um núcleo histórico de verdade, mas não é possível separá-la dos 

embelezamentos posteriores que foram acrescentados.  

Os Atos Latinos não são mais antigos do que o século sexto. Segundo eles, 

Ágata, filha de uma família distinta e com uma beleza notável, foi perseguida pelo 

Senador Quintiliano com assédio de amor. As suas propostas foram resolutamente 

repudiadas pela piedosa virgem cristã e ele encarregou uma mulher, cujas artes de 

sedução eram conhecidas, de a demover, mas isso não abalou a firmeza da fé de Ágata.  

Quintiliano submeteu-a a várias torturas cruéis, algumas das quais especialmente 

desumanas como é o caso da ablação dos seios, um pormenor que deu à iconografia da 

Idade Média as principais características de Ágata. Mas a santa virgem foi consolada 

por uma visão de São Pedro, que, miraculosamente a curou. Finalmente, ela terá 

sucumbido às repetidas crueldades que lhe foram infligidas. Estes pormenores baseados 

nos Atos não têm credibilidade histórica. Os Atos são o trabalho de um autor, muito 
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 Thiel. Epist. Roman. Pont.  495. 

148
 Epp., IV, 19; P. L., LXXVII, 688. 

149
 Acta SS., I, Fev., 595 seg. 
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tempo depois, mais preocupado numa narrativa edificante onde abundam os milagres, 

do que em transmitir as tradições históricas. 

Catânia e Palermo, reclamam ambas a honra de terem sido o berço de Ágata. A 

sua festa mantem-se em 5 de fevereiro e os textos incluídos no Breviário Romano foram 

extraídos dos Atos Latinos. Catânia honra Santa Ágata como a sua padroeira e na região 

à volta do Monte Etna é invocada contra as erupções do vulcão, contra o fogo nas casas 

e contra os raios. Nalguns lugares, o pão benzido durante a Missa no dia da sua festa 

depois da consagração, é chamado o pão de Ágata. 

As lendas de Ágata e de outras santas são, em parte, remanescências de lendas 

mais antigas que sofreram retoques muitas vezes bem evidentes. Temos o panegírico de 

Ágata por Santo Aldelmo, no século VII e o de São Metódio, Patriarca de 

Constantinopla, no século IX. Existe um hino em sua honra entre os poemas do Papa 

Dâmaso e um outro da autoria de Santo Isidoro de Sevilha. O martírio ocorreu 

provavelmente em Catânia durante as perseguições de Décio cerca do ano 251 EC e o 

seu nome foi inscrito no cânon da missa cerca do ano 530 EC e em todos os 

martirológicos latinos e gregos. 

5.2.2 Inês de Roma 

De todas as virgens mártires de Roma, nenhuma tem uma honra tão elevada, 

desde o século quarto, como santa Inês. No antigo calendário Romano das festas dos 

mártires (Deposito Martyrum), incorporado na coleção de Furius Dionysius 

Philocalus
150

, datado de 354 EC e reimpresso muitas vezes
151

, a sua festa é assinalada 

em 21 de Janeiro, tendo sido referido em documentos muito antigos o nome da estrada 

junto da qual existia o seu túmulo (Via Nomentana). 

Desde o século quarto os Padres da Igreja e os poetas cristãos cantaram os seus 

louvores, exaltaram a sua virgindade e o seu heroísmo sob a tortura. É claro, contudo, 

que a diversidade das primeiras lendas que surgem nos finais do século quarto, não são 
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 Furius Dionysius Filocalus, copista e caligrafista do Papa Dâmaso I (366-384 EC). 

151
 Ruinart, Acta Sincera Martyrum, ed. Ratisbona, 1859, 63 seg. 
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narrativas fidedignas, pelo menos na descrição pormenorizada do seu martírio. Num 

único ponto todas as versões estão de acordo: a idade e a juventude da heroína cristã.  

Santo Ambrósio atribui-lhe a idade de doze anos
152

, Santo Agostinho refere treze 

anos
153

, o que se harmoniza com as palavras de Prudêncio
154

. Dâmaso afirma que ela 

saiu diretamente do colo da mãe ou perceptora
155

 para o martírio. Não há razão para 

duvidar de que esta tradição possa ser verdadeira. Na verdade, isto pode explicar a 

grande reputação da jovem mártir. 

Os três mais antigos testemunhos do martírio de santa Inês são: De virginibus, I, 

2 de Santo Ambrósio; a inscrição do Papa Dâmaso gravada no mármore, cujo original 

ainda se pode ver na base das escadas que conduzem ao sepulcro e igreja de santa Inês 

(Sant’Agnese fuori le muri); e o Peristephanon, Hymn 14. A narrativa retórica de santo 

Ambrósio, além da idade do martírio, não dá mais nenhuma informação de interesse 

exceto que a execução foi por decapitação com espada. 

O panegírico métrico do Papa Dâmaso diz-nos que imediatamente a seguir à 

promulgação do édito imperial contra os cristãos, Inês se declarou voluntariamente 

cristã e sofreu corajosamente o martírio pelo fogo, preocupando-se apenas com a 

proteção do seu corpo casto do olhar da multidão pagã
156

.  

Prudêncio, com a sua descrição do martírio de Inês, coincide com o que foi dito 

por santo Ambrósio, acrescentando um novo episódio: o juiz ameaçou-a de a internar 

numa casa de prostituição, o que veio a acontecer; mas, quando um jovem pôs a vista 

libidinosa sobre a virgem, ele caiu no chão como morto e ficou cego. É isto que Dâmaso 

e Ambrósio referem ao dizer que a pureza de Inês estava em perigo. Dizem que apesar 

de ser vítima dupla do martírio, pela sua modéstia e pela sua religião, ela permaneceu 
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 De virginibus, I, 2; P. L., XVI, 200-202: Haec duodecim annorummartyrium fecisse traditur 

153
 Agnes puella tredecim annorum; Sermo CCLXXIII, 6, P. L., XXXVIII, 1251 

154
 Peristephanon, Hymn XIV, 10 in Ruinart, Act. Sinc., ed. Cit 486 

155
 Nutricis gremium súbito liquisse puella; in St. Agneten, 3, ed. Ihn, Damasi epigrammata, 

Leipzig, 1895, 43, n. 40 

156
 “Nudaque profusum crinen per membra dedisse. Ne domini templum fácies peritura videret”. 
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virgem e obteve a coroa do martírio. Prudêncio pode ter copiado a substância deste 

episódio de uma lenda popular anterior com alguma fiabilidade. 

Uma outra fonte de informação anterior aos Atos do Martírio, é um hino, Agnes 

beatae virginis, que, provavelmente não saiu da pena de Ambrósio, visto que a narrativa 

aproxima-se mais do texto de Dâmaso. Os Atos do Martírio de Inês pertencem a um 

período posterior e existem três versões, duas gregas e uma latina.  

O texto mais antigo é o mais curto dos textos gregos no qual a versão latina foi 

baseada mas que foi aumentado bastante de uma forma totalmente arbitrária. O texto 

latino e a versão grega são da primeira metade do século quinto, quando São Máximo, 

bispo de Turim (ca. 450-470 EC), usou estes textos num sermão. Aqui o episódio do 

bordel é ainda mais elaborado e confirma que a virgem foi decapitada depois de 

permanecer intocável pelas chamas.   

Não é conhecida a data da perseguição em que a virgem corajosa ganhou a coroa 

do martírio. Antigamente costumava atribuir-se a sua morte à perseguição de 

Diocleciano (ca. 304 EC), mas os argumentos mais recentes que têm por base as 

inscrições de Dâmaso provam que ela ocorreu durante as perseguições do século III a 

seguir às de Décio. 

O corpo da virgem mártir foi colocado num sepulcro na Via Nomentana e, à 

volta do túmulo cresceu uma grande catacumba que tinha o seu nome. A laje original, 

que cobria os seus restos mortais, com inscrições de Agne sanctissima, é, 

provavelmente, a que hoje se encontra preservada no Museu de Nápoles. Durante o 

reinado de Constantino, através dos esforços de sua filha Constantina, foi construída 

uma basílica sobre o túmulo de Inês, que mais tarde foi totalmente remodelada pelo 

Papa Honório (625-638 EC) e ficou como ainda hoje se mantém. Na abside existe ainda 

o mosaico mostrando a mártir entre as chamas, com uma espada a seus pés.  

Na Idade Média santa Inês foi representada com um cordeiro, o símbolo da sua 

inocência virginal. No dia da sua festa dois cordeiros eram solenemente abençoados e 

da sua lã era feito o pallium enviado pelo papa aos arcebispos. Esta tradição ainda se 

mantém hoje.  
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A falsa interpretação duma inscrição de Dâmaso fez nascer uma lenda pela qual 

orientais vieram a Roma levantar as relíquias dos apóstolos Pedro e Paulo. Dâmaso 

considera que esses orientais eram os discípulos de Cristo que vieram do oriente para 

trazer o evangelho aos Romanos. A inscrição no túmulo de santa Inês e muitas outras 

revelam os pormenores da imaginação dos hagiógrafos. A versão da paixão de Dâmaso 

tem incontestáveis semelhanças com a de santa Eulália. Assim, as lendas começam a ser 

consideradas um bem sem dono. Pertencem ao “comum dos santos” e a transferência 

destas lendas entre os santos exerce-se cada vez em maior escala. No século IV 

circulavam versões discordantes da lenda de Inês que, provavelmente contradiriam a 

história verdadeira se ela não ficasse infelizmente muda. Referências à jovem santa 

apareceram posteriormente em muitos escritos de Ambrósio, Dâmaso e Prudêncio. 

     5.2.3 Catarina de Alexandria 

Catarina de Alexandria foi uma virgem mártir cuja festa é celebrada na Igreja 

Católica e várias Igrejas Orientais em 25 de Novembro e foi, por muitos séculos, objeto 

de uma devoção popular muito forte. 

“Nascida de uma família nobre, estudou ciências e, quando tinha apenas dezoito 

anos, Catarina apresentou-se ao Imperador Maximino
157

 que era um violento 

perseguidor dos cristãos censurando-o pela sua crueldade e tentando demonstrar-lhe 

como era iníqua a adoração dos falsos deuses. Surpreendido com a audácia da jovem, 

mas incapaz de competir com ela intelectualmente, deteve-a no seu palácio e convocou 

numerosos estudiosos a quem ordenou que usassem toda a sua habilidade de raciocínio 

de modo a levarem Catarina a renegar a sua fé. Mas ela saiu do debate vitoriosa e vários 

dos seus adversários, conquistados pela sua eloquência, declararam-se cristãos e foram 

imediatamente condenados à morte pelo Imperador. 

Furioso por ter sido confundido, Maximino mandou prender e açoitar Catarina. 

A imperatriz, ansiosa para ver tão extraordinária jovem, foi visitá-la à masmorra com 

                                                 
157

 Uns documentos sobre a vida de Catarina de Alexandria contam a lenda como tendo 

acontecido no reinado do imperador Magêncio e outros como tendo acontecido no reinado do imperador 

Maximino Daia. De facto o primeiro reinou entre 306 EC e 312 EC e o segundo entre 310 EC e 313 EC. 

Ambos os imperadores romanos tinham forjado uma aliança coexistindo durante alguns anos no comando 

do império.  
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Porfírio, o chefe das tropas, e cedeu às exortações de Catarina; ela e Porfírio foram 

batizados e logo condenados à morte, ganhando a coroa de mártires. Catarina, longe de 

abandonar a sua fé, realizou muitas conversões e foi condenada a morrer na roda que ao 

seu toque miraculosamente se destruiu. O Imperador, furioso, mandou decapitá-la e os 

anjos levaram o seu corpo para o Monte Sinai, onde mais tarde foi construída uma 

igreja e um convento em sua honra”. Assim contam os Atos de Santa Catarina.  

Infelizmente, não possuímos esses Atos de Santa Catarina na sua forma original, 

mas transformados e distorcidos por descrições fantásticas e difusas. O texto deriva 

inteiramente da imaginação dos narradores que se importavam menos com os factos 

autênticos e preferiam encantar os seus leitores com os considerandos maravilhosos. A 

importância atribuída durante a Idade Média à lenda desta santa mártir explica o 

cuidado com que, nos tempos modernos, foram lidos e estudados os textos antigos em 

grego, latim e árabe. Há alguns séculos, a devoção aos santos era estimulada pela leitura 

de narrações hagiográficas extraordinárias, cujo valor histórico ninguém estava 

qualificado para questionar, e, assim, Santa Catarina foi investida pelos povos católicos 

com uma auréola de poesia encantada e poder milagroso. 

Classificada com santa Margarida e santa Bárbara como uma das catorze santas 

mais importantes do céu, Catarina foi incessantemente elogiada pelos pregadores e 

cantada pelos poetas. É um facto bem conhecido que Bossuet lhe dedicou um dos seus 

mais belos panegíricos e que Adam de Saint-Victor escreveu um poema magnífico em 

sua honra: Vox Sonora nostri Chori. 

Em muitas localidades a sua festa era celebrada com a máxima solenidade, o 

trabalho era suspenso nesse dia e mobilizava grande número de pessoas. Em muitas 

dioceses era observado o dia santo, até ao início do século XVII, em que o esplendor do 

cerimonial eclipsava as festas de alguns Apóstolos. Inúmeras capelas foram construídas 

sob o seu patrocínio e a sua imagem encontrava-se em quase todas as igrejas, 

representada na sua iconografia medieval com a roda, o seu instrumento de tortura. 

 Considerada a mais sagrada e a mais ilustre das virgens de Cristo, era natural 

que fosse considerada a protetora das virgens dos mosteiros e das jovens de todo o 

mundo. De acordo com a tradição, ela continuou virgem controlando as suas paixões, 
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conquistou os seus executores pela sua perseverança e triunfou na ciência conseguindo 

calar os sofistas.  

Os hagiógrafos contemporâneos consideram a autenticidade dos vários textos 

contendo a lenda de santa Catarina, mais que duvidosos, mas isto não significa que se 

ponha em dúvida que a santa tenha existido. O estudo cuidadoso desses textos permite 

concluir que, se não existem dúvidas sobre a existência da santa e a veracidade dos 

factos principais, a maioria dos pormenores obscurece os factos verdadeiros e as 

narrativas maravilhosas com que são embelezados os longos discursos que são 

colocados na boca de Catarina, devem ser rejeitados como invenções, pura e 

simplesmente. 

Um exemplo que ilustra esta posição é que, apesar de todos os textos 

mencionarem o transporte milagroso do corpo de santa Catarina para o Monte Sinai, os 

textos sobre os itinerários dos antigos peregrinos, que visitavam o Sinai, não inclui a 

mínima alusão a esta santa. No século XVIII, o beneditino Dom Deforis, que preparou 

uma edição das obras de Bossuet, declarou que a tradição seguida por este escritor no 

seu panegírico sobre a santa, era em grande medida falsa, sendo exatamente nesta altura 

que a festa de santa Catarina desapareceu do Breviário de Paris. Desde então, a devoção 

à virgem de Alexandria perdeu a sua antiga popularidade. 

É necessário ter em conta os numerosos hagiógrafos que enveredavam pela 

ficção literária que falavam em nome de um discípulo da santa para dar maior peso às 

sua narrativas. No caso de Catarina é Atanásio a quem são atribuídas muitas das 

descrições da vida de Catarina
158

. É uma heroína de ficção piedosa que só foi divulgada 

a partir do século IX. Pela tradição sabemos que Catarina era muito bela e culta que 

venceu os cinquenta filósofos com argumentos que os deixaram sem resposta. É 

conhecida a famosa universidade de Alexandria cuja biblioteca tinha 700.000 volumes. 

Uma das sete maravilhas do mundo era o farol de Alexandria mas houve outros faróis 

da cultura como Plotino, Fílon, Porfírio, Orígenes, Tertuliano, Atanásio e Cirilo. 

Catarina foi condenada à morte na roda que se partiu e finalmente foi decapitada. 
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 Viteau, Passion des saints Écatérine et Pierre d’Alexandrie, Paris, 1897, pág. 23. 
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 5.2.4 Outras virgens mártires 

A partir de 1607 EC, quando foi publicado um pequeno livro com o título Fasti 

Sanctorum, os Bollandistas iniciaram um trabalho enorme que ainda hoje continua com 

a publicação periódica das Acta Sanctorum, oferecendo uma documentação exaustiva 

sobre a vida de todos os santos da cristandade. A sua história confunde-se com o 

desenvolvimento da crítica histórica e não ficou isenta de controvérsia, por vezes 

virulentas, tanto no século XVII como no século XX. Muitas virgens mártires foram 

biografadas com estes novos critérios e quando não há fundamento suficiente que 

confirme a sua existência foram simplesmente eliminadas. 
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6 – CONCLUSÃO 

Durante o domínio dos romanos sobre o povo judeu surgiu um novo profeta que 

provocou uma grande transformação no pensamento religioso da época. Jesus de 

Nazaré, na Galileia, profetizou uma grande reforma religiosa que entrou em confronto 

com alguns valores fundamentais do judaísmo. Ao contestar alguns pontos da Lei 

Mosaica e as tradições instituídas pelos sacerdotes judeus, Jesus foi alvo de grande 

controvérsia. Mantendo o monoteísmo da religião judaica apoiou o amor ao próximo, a 

igualdade entre os homens e o desapego material. Muitos desses princípios eram 

divergentes da vida que levava a rica elite romana. 

A sua promessa de salvação conquistou uma grande simpatia nas classes 

marginalizadas do Império Romano. Plebeus, escravos, colonos viam nessa mensagem a 

sua redenção contra a opulência e exploração do mundo romano. Alguns homens 

daquela época tornaram-se seus discípulos e foram incumbidos de divulgar a nova 

mensagem do messiânico profeta judeu. A sua mensagem e o seu martírio no século I 

angariaram muitos fiéis que formaram as primeiras comunidades cristãs. Opondo-se à 

escravatura e insubordinando-se contra os costumes e tradições romanas, os cristãos 

passaram a ser oficialmente perseguidos pelo Império Romano.   

Muitos cristãos foram presos, torturados e mortos pois eram uma ameaça para as 

elites romanas na medida em que cresciam com base nas classes inferiores. O cristão 

que morresse pela sua fé tinha a garantia duma existência futura abençoada. À medida 

que as perseguições se intensificavam, o número de convertidos ao cristianismo crescia 

vertiginosamente. A determinação dos pregadores perante os sofrimentos era vista como 

a prova máxima das verdades cristãs. Uma intensa perseguição demonstrava o favor de 

Deus à sua prática religiosa. Com o início da crise no império romano, a população 

buscava nas doutrinas cristãos o consolo para as suas dificuldades. 

Com o decorrer dos anos, as autoridades romanas não mais poderiam ignorar a 

expansão do cristianismo. Em 313 EC o imperador Constantino concedeu liberdade 

religiosa ao culto cristão em todo o Império Romano. A partir desse momento o 

cristianismo tornou-se a principal religião do império surgindo uma hierarquização que 

transformou a forma difusa do cristianismo primitivo numa instituição regida por 
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normas muito claras. Os concílios começaram a reunir as autoridades da Igreja para 

discutir e definir a doutrina cristã. O clero secular era responsável pelas questões 

doutrinárias e administrativas e o clero regular era responsável pela evangelização e 

pelos cultos dirigidos à população    

Os descendentes dos apóstolos que começaram a espalhar o cristianismo pelo 

mundo eram chamados patriarcas. As comunidades estabelecidas pelos apóstolos 

perpetuaram-se após a sua morte fazendo com que o cristianismo se fortalecesse como 

igreja. O termo “igreja”, do grego “eclésia”, significa assembleia, representando a 

reunião de homens que compartilham as mesmas ideias e práticas. As ideias dos 

primeiros cristãos assustavam Roma porque eles recusavam adorar o Imperador como 

deus vivo e pregavam a igualdade entre os homens. A repressão a que foram sujeitos 

com o propósito de evitar que o cristianismo continuasse a expandir-se conseguiu 

exatamente o contrário. Neste cadinho em ebulição surgiram as primeiras virgens 

mártires e o resultado da perseguição foi aumentar cada vez mais o número de adeptos. 

O martírio é um assunto que tem interessado permanentemente os historiadores e 

estudiosos do cristianismo antigo. A propagação e o sucesso do cristianismo foi 

atribuído, em parte, à vontade de alguns dos seus membros abraçarem o sofrimento e 

uma morte semelhante à de Cristo. Nos últimos anos o estudo do martírio experimentou 

uma espécie de renascimento.  

Muitos aspetos do estudo crítico do martírio começou durante a contra reforma e 

com a fundação da Sociedade dos Bollandistas em 1643, com a publicação da Acta 

Sanctorum e outras publicações com base na historicidade e autenticidade. O género dos 

mártires é muitas vezes ambíguo e as mártires femininas são por vezes masculinizadas. 

Em muitas análises, essa rejeição da feminilidade é interpretada como a oposição às 

construções greco-romanas sobre o sexo e um desafio à ideologia patriarcal do Império 

Romano. 

Até muito recentemente, seguia-se a narrativa histórica fornecida pelos 

Evangelhos e pelos Atos dos Apóstolos, segundo os quais os seguidores de Jesus foram 

inicialmente perseguidos pelos judeus. Esta perspetiva tem sido posta em causa pois os 

cristãos eram uma pequena seita dentro da complexa teia das práticas e tradições que 
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compunham o judaísmo antigo. Os primeiros cristãos nasceram e desenvolveram-se sob 

o judaísmo e várias outras seitas judaicas da época foram tão heterodoxos quanto a seita 

cristã.   

Um dos primeiros casos documentados de perseguição aos cristãos pelo Império 

Romano remonta a Nero em 64 EC. Este acusou-os de terem provocado o incêndio de 

Roma que destruiu uma grande parte da cidade e devastou economicamente a sociedade 

romana. Nero, cuja sanidade mental já havia muito tempo tinha sido posta em causa, era 

o suspeito de ter ateado intencionalmente o fogo como espetáculo. 

Terá sido apenas no início do segundo século que os romanos começaram a 

reconhecer nos cristãos um grupo problemático. O clímax da perseguição romana deu-

se sob o governo de Diocleciano e Galério, no final do século terceiro e início do quarto. 

Esta foi considerada a maior de todas as perseguições com ordem de prisão do clero e 

obrigação de todos os cristãos do Império oferecerem sacrifícios aos deuses imperiais, 

sob pena de execução, caso se recusassem. 

Os imperadores responsáveis pelas principais perseguições romanas aos cristãos 

foram sucessivamente: Nero (anos 64-68 EC), Domiciano (anos 81-96 EC), Trajano 

(anos 109-111 EC), Marco Aurélio (anos 161-180 EC), Septímio Severo (anos 202-210 

EC), Maximiano (ano 235 EC), Décio (anos 250-251 EC), Valeriano (anos 256-259 

EC), Diocleciano (anos 303-304 EC) e Juliano (anos 361-363 EC). 

É elucidativa a troca de correspondência entre o imperador Trajano e o 

governador da Bitínia, Plínio, cerca de 110 EC. Antes desta altura, não havia legislação 

formal contra os cristãos e, mesmo depois, não existia um mandato imperial para lidar 

com eles. Cada governador era livre de agir como lhe aprouvesse. Argumenta-se que os 

cristãos foram muitas vezes vítimas da sua teimosia e por vezes suspeitos de crimes que 

vão desde o canibalismo à insubordinação social.   

Mesmo que, em certos casos, não tenha acontecido uma feroz perseguição, daqui 

não se pode concluir que tudo o que aconteceu aos cristãos tenha sido justo. Naquele 

tempo era ilegal fazer parte de um grupo secreto e era muito grave ser teimoso perante 

um juiz romano. Muitas vezes não eram perseguidos por acreditarem numa Trindade 

mas porque estavam a violar a lei. Os romanos toleravam muitos grupos religiosos e só 
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atuavam quando pensavam que esse grupo era perigoso. Os cristãos falavam no seu 

novo imperador Cristo e não aceitavam participar no exército, tornando-se num povo 

subversivo aos olhos dos romanos. 

Depois da paz de Constantino, o discurso da perseguição foi utilizado ao 

contrário durante muito tempo para justificar a violência dos cristãos contra membros de 

outros grupos religiosos e para patrulhar os limites do que podia ser considerado cristão 

ou não.   

O primeiro objetivo deste estudo estará conseguido se aceitarmos o trabalho 

rigoroso feito pelos Bollandistas. Se surgirem novos dados sobre as vidas das santas 

virgens e mártires, estou certo que a descrição das suas vidas será corrigida em 

conformidade. Desta forma teremos sempre disponível, tanto quanto possível, a verdade 

do que aconteceu. 

O segundo objetivo é mais complicado de atingir. Pensar hoje, como se 

estivéssemos naquela época, rodeados dos condicionalismos que existiam, é entrar no 

pensamento das adolescentes de doze ou quinze anos e ver qual seria a nossa reação 

perante o que lhes aconteceu. Não parece que a maturidade daquelas virgens fosse 

muito diferente do que são hoje as nossas jovens, embora os casamentos em Roma 

fossem muito mais precoces que agora. É comum a quase todas as lendas que tudo 

começa com um pretendente que gosta da jovem e se aproxima dela com intenções 

amorosas. 

Ambrósio, no seu “Tratado sobre as Virgens” (Lib. 1, cap. 2.5.7-9), conta-nos 

sobre Inês a barbaridade da situação: “Haveria naquele corpo tão pequeno lugar para ser 

ferida? Aquela que quase não tinha tamanho para receber o golpe da espada, teve força 

para vencer a espada. E isto numa idade em que as meninas não suportam sequer ver o 

rosto zangado dos pais e choram como se uma picada de alfinete fosse uma grande 

ferida!” 

Se uma jovem pertencia a uma comunidade cristã, a ideia que ela tinha do 

casamento era a que lhe descreviam os seus mentores e, como foi apresentado, era uma 

imagem terrível da vida de casada registada pelos Padres da Igreja. Bastaria que a 
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jovem não tivesse uma apetência especial pelo pretendente, para se tentar esquivar a um 

casamento não desejado.  

E isso era muito facilitado pelos seus orientadores que lhe indicavam a 

alternativa do casamento místico com Jesus Cristo. Com a desculpa apresentada pela 

virgem de já estar comprometida, o potencial namorado apenas teria de desistir, como 

ainda hoje acontece. Os candidatos, muitas vezes, utilizavam meios para tentar 

convencer a jovem, primeiro com formas pacíficas mas, depois, perante uma derrota 

definitiva, passavam a atitudes mais violentas, que no limite podiam levar à própria 

morte da jovem. 

Como a jovem era cristã e estava rodeada de uma sociedade politeísta, todos os 

argumentos serviam para a forçar, inclusive acusá-la de ser cristã e não cumprir as 

obrigações para com os deuses e Imperador. O papel destas jovens foi importante para a 

implantação da Igreja Católica pois tornaram-se modelos a seguir e desempenharam um 

papel decisivo no que mais tarde se veio a passar durante a Idade Média. 

Se olharmos para os últimos dois milénios podemos questionar o que se evoluiu 

no mundo quanto à violência sobre as jovens. O que aconteceu às primeiras vítimas, 

virgens mártires de há dois mil anos, foi o tema deste trabalho. Passados mais de mil 

anos, vemos o que a Inquisição fez, com julgamentos em tribunais cuja decisão era 

conhecida antecipadamente, tudo em nome dos mesmos que sofreram a violência nos 

primeiros tempos do cristianismo. Passaram mais mil anos e continuamos a ter a mesma 

violência, como aconteceu recentemente na Nigéria
159

.  

Todos os três acontecimentos
160

 atrás referidos foram efetivados em nome de 

Deus: no primeiro caso era o confronto dos deuses Romanos com o Deus dos cristãos; 

no segundo, em nome do Deus dos cristãos, impedia-se que outras religiões se 

manifestassem e que uma religião, muito mais velha que o cristianismo, pudesse 

satisfazer livremente as suas tradições religiosas; no terceiro caso, agora em curso, tem 

por objetivo a criação de estados islâmicos que eliminarão as outras religiões.  

                                                 
159

 Na Nigéria, mais de 200 alunas, foram  retiradas à força de uma escola pela milícia radical 

Boko Haram, que ameaça vendê-las como escravas: “Vou vendê-las no mercado por Alá”. 

160
 Martírios, Inquisição e “martírios” de cristãos na Nigéria ou no Iraque. 
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No ANEXO II – Virgens Mártires dos primeiros séculos, podemos verificar o 

número elevado de virgens dos primeiros séculos do cristianismo, a maioria das quais 

também foram mártires. Poderíamos dizer que muitos dos nomes e histórias não 

passariam no crivo da veracidade dos factos, o que não anula a enorme concentração de 

virgens mártires no período que nos propusemos estudar.  

Este número elevado de mártires cristãos poderia ser dividido, segundo Cândida 

Moss
161

, em dois grupos: 

- O primeiro grupo seria um pequeno número de pessoas que foram 

mortas simplesmente por serem cristãs; 

- O segundo grupo, bem maior, seria composto por rebeldes que 

negavam e afrontavam a autoridade de Roma. 

Este segundo grupo era composto por fanáticos que se sentiam honrados por 

serem martirizados e até mesmo pediam para o serem: “Os cristãos eram levados aos 

tribunais romanos por vários motivos, mas quando lá chegavam, tinham orgulho em se 

apresentar e agir, como, por exemplo, um certo crente de nome Libério que afirmou 

perante o tribunal que não podia respeitar o imperador; que ele apenas respeitava a 

Cristo”. 

A renúncia à sexualidade dos primeiros cristãos é descrita por Peter Brown
162

 

que faz a história desse aspeto fundamental do cristianismo. A razão pela qual nos 

primeiros tempos da Igreja se escreveu tanto sobre o sexo, apesar da perspetiva 

sobrenatural da religião cristã dirigida para a vida depois da morte, deriva de uma 

obsessão antiga, radicalmente diferente das expectativas da sociedade moderna sobre o 

corpo que o aceita como um lugar de necessidades físicas envolvendo o sexo, a comida 

e a bebida. 
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 Candida Moss, The Myth of Persecution, Harper One, New York, 2013. 

162
 Peter Brown - The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early 

Christianity (1988) 
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O modelo do pensamento grego sobre o homem e a mulher foi incorporado no 

modelo dualista judaico-cristão. Trata-se da justaposição entre uma inclinação para o 

mal de ceder ao prazer (a carne) e uma boa inclinação para se render a Deus na 

castidade (o espírito), que o apóstolo Paulo e seguidores como Justino Mártir tiveram o 

cuidado de manter. O controlo do corpo e dos seus prazeres via renúncia sexual, foi 

exercida tentando eliminar todas as relações sexuais independentemente da sua licitude. 

Esta doutrina, amplamente divulgada, permite compreender a força e a razão 

pela qual em certas circunstâncias podiam levar a aceitar o martírio em troca de manter 

a virgindade intacta. Mas também é dito por algumas virgens mártires que a virgindade 

não está no corpo mas sim no coração. Por isso, estes raciocínios não podem ser 

considerados isoladamente e devem ser vistos caso a caso. 

Podemos, assim, resumir as conclusões que respondem as perguntas iniciais:  

- Primeiro objetivo: expurgar as biografias de todas as fantasias 

acrescentadas ao longo dos séculos eliminando as santas que não existiram. 

Este problema fica resolvido ao aceitarmos o estudo da vida das santas, virgens e 

mártires sujeito a critérios históricos e linguísticos rigorosos (Bollandistas). 

- Segundo objetivo: explicar a razão profunda pela qual as jovens ofereciam 

a virgindade a Cristo aceitando com alegria o martírio e a morte. 

Conjugaram-se várias condições para que isto pudesse acontecer assim. A jovem 

utilizava os argumentos que os mestres lhe colocavam à disposição para a sua libertação 

em relação a um casamento imposto que não lhe agradava: defesa da virgindade 

perpétua, descrição do terror do que seria a vida de casada e proposta de esponsais com 

Cristo. Esta conclusão não elimina a possibilidade de terem existido virgens mártires tão 

consciencializadas que ficam fora desta conclusão. 
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REFERÊNCIAS BIOGRÁFICAS 

Agostinho ou Aurélio Agostinho (em latim: Aurelius Augustinus), de Hipona, 

conhecido como Santo Agostinho (Tagaste 354 EC – Hipona 430 EC), foi bispo, 

escritor, teólogo, filósofo e é um Padre Latino e Doutor da Igreja Católica. Agostinho é 

uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do cristianismo no Ocidente. Nos 

seus primeiros anos, Agostinho foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo e pelo 

neoplatonismo de Plotino, mas, depois de tornar-se cristão (387 EC), ele desenvolveu a 

sua própria abordagem sobre filosofia e teologia e uma variedade de métodos e 

perspetivas diferentes. Ele aprofundou o conceito de pecado original dos padres 

anteriores e, quando o Império Romano do Ocidente começou a desintegrar-se, 

desenvolveu o conceito de Igreja como a cidade espiritual de Deus (num livro com o 

mesmo nome), distinta da cidade material do homem. O seu pensamento influenciou 

profundamente a visão do homem medieval. A Igreja identificou-se com o conceito de 

"Cidade de Deus" de Agostinho, e também a comunidade que era devota de Deus.  

Ambrósio de Milão (Tréveris, 340 EC – Milão 397 EC), conhecido como Santo 

Ambrósio, foi bispo da atual Arquidiocese de Milão (então chamada Mediolano) e é 

considerado um dos Padres Latinos e Doutores da Igreja. Foi ele quem ministrou o 

batismo a Agostinho de Hipona. É considerado um dos quatro máximos doutores da 

Igreja, aprendeu de Orígenes a conhecer e a comentar a Bíblia. 

Bollandistas – É uma associação de estudiosos eclesiásticos dedicados à 

publicação dos Anais dos Santos (Acta Sanctorum). Este trabalho é uma grande coleção 

hagiográfica e começou durante os primeiros anos do século XVII. Os colaboradores 

são chamados Bollandistas, considerados sucessores de Bolland, o editor do primeiro 

volume. A coleção contém 68 volumes. Bolland deu o seu nome ao trabalho, mas não 

deve ser considerado como o seu único fundador. A ideia foi concebida por Heribert 

Rosweyde (Utrecht, 1569 EC; Antuérpia, 1629 EC). Entrou na Companhia de Jesus em 

1588 e foi um investigador incansável e ousado mas sensato, apesar das suas 

obrigações como professor de filosofia na faculdade de Douai. 

Cláudio Galeno ou Élio Galeno, em latim Claudius Galenus e grego Κλαύδιος 

Γαληνός, (Pérgamo, ca. 129 EC – provavelmente Sicília, ca 217 EC), mais conhecido 
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como Galeno de Pérgamo, foi um proeminente médico e filósofo romano de origem 

grega e provavelmente o mais talentoso médico investigador do período romano. As 

suas teorias dominaram e influenciaram a ciência médica ocidental por mais de um 

milénio. Os seus relatos sobre anatomia médica eram baseados em macacos, visto que a 

dissecação humana não era permitida no seu tempo, mas foram as melhores descrições 

até à realização de dissecações humanas no século XVI. 

Clemente de Alexandria (150 - 215 EC), com o nome Tito Flávio Clemente, 

nasceu em Atenas por volta de 150 EC. Viajou pela Itália, Síria, Palestina e fixou-se em 

Alexandria. Durante a perseguição de Septímio Severo (203 EC), deixou o Egito, 

seguindo para a Ásia Menor, onde morreu em 215 EC. O seu grande trabalho foi tentar 

a aliança do pensamento grego com a fé cristã. Dizia: “Como a lei formou os hebreus, a 

filo formou os gregos para Cristo”.  

Dâmaso (Portugal, 305 EC – Roma, 384 EC) foi papa entre 366 EC até a data de 

sua morte. Dâmaso nasceu em território atualmente português, havendo quem defenda a 

hipótese de ter nascido mais especificamente na cidade de Guimarães ou em Idanha-a-

Velha na altura integrantes do Império Romano. A sua época coincidiu com a ascensão 

de Constantino e a adoção do Cristianismo como religião oficial do Império Romano. 

Em outubro de 366 EC, Dâmaso I conseguiu, após vencer em lutas sangrentas o seu 

concorrente Ursino, ocupar o trono papal. 

Fílon de Alexandria (grego: Φίλων ο Αλεξανδρινός Fílon o Alexandrinós, 

hebraico פילון האלכסנדרוני, Pilon ha-Alexandroni) foi um filósofo judaico-helenista (20 

AEC — ca. 50 EC) que viveu durante o período do helenismo. Tentou uma 

interpretação do Antigo Testamento à luz das categorias elaboradas pela filosofia grega 

e da alegoria. Foi autor de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs a sua 

visão platónica do judaísmo. Surge como o primeiro pensador a tentar conciliar o 

conteúdo bíblico com a tradição filosófica ocidental. Neste sentido, é mais conhecido 

por sua doutrina do logos, sobre a qual ainda estão à espera de solução inúmeras 

controvérsias. 

Flávio Josefo, ou apenas Josefo (em latim: Flavius Josephus; 37 ou 38 EC – ca. 

100 EC), também conhecido pelo seu nome hebraico Yosef ben Mattityahu ( יוסף בן
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 José, filho de Matias [Matias é variante de Mateus]") e, após se tornar um" ,מתתיהו

cidadão romano, como Tito Flávio Josefo (latim: Titus Flavius Josephus), foi um 

historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes 

sacerdotes e reis, que registrou in loco a destruição de Jerusalém, em 70 EC, pelas 

tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro 

imperador. As obras de Josefo fornecem um importante panorama do judaísmo no 

século I. 

Jacopo de Varazze (em latim: Jacobus de Voragine;ou Voragine ou Varagine; 

em italiano Giacomo de Varazze) foi arcebispo de Génova, autor (ou compilador) da 

obra conhecida como Legenda Aurea que narra a vida de santos da Igreja medieval. É 

um dos mais famosos trabalhos hagiográficos da Idade Média. Tornou-se dominicano 

em 1244, tornando-se prior de Como, Bolonha e Asti. Foi superior da sua Ordem para a 

região da Lombardia entre 1267 e 1286. 

Jerónimo (Estridão, ca. 347 EC – Belém ca. 347 EC), nascido Eusébio Sofrónio 

Jerónimo (em latim: Eusebius Sophronius Hieronymus; em grego: Εὐσέβιος Σωφρόνιος 

Ἱερώνυμος), foi um padre e apologista cristão ilírio. É conhecido sobretudo como 

tradutor da Bíblia do grego antigo e do hebraico para o latim. É o padroeiro dos 

bibliotecários e dos tradutores, e patrono das secretárias, e é comemorado no dia 30 de 

setembro. 

Prudêncio ou Aurélio Clemente Prudêncio (em latim: Aurelius Clemens 

Prudentius), referido comummente apenas como Prudêncio (348 EC – ca. 410 EC), foi 

um poeta romano cristão nascido na província romana da Hispânia Tarraconense. É 

considerado o maior poeta cristão da Antiguidade tardia.  

Santo Antão do Egito (251 – 356 EC), também conhecido como Santo Antão 

do Deserto, foi um santo cristão nascido no Egito líder com destaque entre os chamados 

Padres do Deserto. É-lhe prestado culto nas Igrejas Católica Romana, Ortodoxa e Copta. 

A sua vida foi relatada por Atanásio de Alexandria na Vita Antonii cerca do ano 360 

EC.  
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Tentações de Santo Antão de Hieronymus Bosch retratam os episódios das 

tentações de Santo Antão, o príncipe dos eremitas. Nesta obra, podem ver-se diversas 

cenas que, segundo constam nas hagiografias que tratam da vida do santo, são 

passagens em que o eremita é atormentado pelo diabo e seus companheiros, que estão 

representados nas diversas figuras grotescas que estão à volta do santo. “O diabo dispõe 

de mil maneiras para causar dano. Naquela mesma noite ouviu-se um ruído tão grande 

que tremeu todo aquele lugar. Os muros da sua cela pareceram abrir-se, e entrou uma 

multidão de demónios; aparências de bestas selvagens e répteis, espectros de leões, 

ursos, leopardos, touros, serpentes, áspides, escorpiões e lobos enchiam o recinto” 

(Atanásio de Alexandria, sobre Santo Antão). 

Tertuliano ou Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca. 160 EC – ca 220 EC) 

foi um prolífero autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago na 

província romana da África. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra 

literária (corpus) em latim. Também foi um notável apologista cristão e um polemista 

contra a heresia. Embora conservador, organizou e avançou a nova teologia da Igreja 

Antiga. Ele é talvez mais famoso por ser o autor mais antigo, cuja obra sobreviveu, a 

utilizar o termo "Trindade" (em latim: Trinitas) e por nos dar a mais antiga exposição 

formal, ainda existente, sobre a teologia trinitária. É um dos Padres Latinos da Igreja. 

Tomás de Torquemada (Valladolid, 1420 EC – Ávila 1498) ou O Grande 

Inquisidor foi o inquisidor-geral dos reinos de Castela e Aragão no século XV e 

confessor da rainha Isabel a Católica. Foi famosamente descrito pelo cronista espanhol 

Sebastián de Olmedo como "O martelo dos hereges, a luz de Espanha, o salvador do seu 

país, a honra do seu fim". Torquemada é conhecido pela sua campanha contra os judeus 

e muçulmanos convertidos em Espanha. O número de autos de fé durante o mandato de 

Torquemada como inquisidor é muito controverso, mas o número mais aceite é de 

2 200. Ainda jovem, tornou-se frade dominicano no Convento de São Paulo na sua 

cidade natal. Em 1452 foi eleito prior do Convento de Santa Cruz, em Segóvia. Era 

sobrinho do cardeal Juan de Torquemada, igualmente dominicano. 
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Evento: Inês Ágata Úrsula Cecília Catarina Bárbara Luzia Filomena 

         Ano de Nascimento 281 230 ? ? 285 Fim séc. III 283 Fim séc. III 

Local de Nascimento Roma Catânia 
Cornúbia  

(Inglaterra) 
Roma Alexandria 

Nicomédia   
(atual Turquia) 

Siracusa Grécia 

Ano de Martírio 304 251 238 180 305 306 304 303 

Local de Martírio 
Praça Navora 
(Circo Agnolo)  

Roma 
Catânia Colónia Roma Alexandria 

Nicomédia              
(atual Turquia) 

Siracusa Roma 

Idade de Martírio 13 anos 21 anos ? ? 20 anos ? 21 anos ? 

Origem Social 
Poderosa 

família  nobre 
Claudia 

Filha de um 
nobre catanês 

Filha do rei 
Dionotus da 
Inglaterra 

Filha de 
senador 

romano da 
família 
nobre 

Metelos 

Princesa filha 
do rei de 

Alexandria 

Filha do 
poderoso 
senhor 

Dióscoro 

Família rica de 
Siracusa 

Filha de um rei 
Grego 

Imperador Romano 
Diocleciano         
(244-311) 

Décio                    
(201-251) 

Maximino           
(173-238) 

Marco 
Aurélio         

(121-180) 

Diocleciano          
(244-311) 

Diocleciano             
(244-311) 

Diocleciano              
(244-311) 

Diocleciano             
(244-311) 

Igrejas que reconhecem Igreja Católica 
Igreja católica 

e ortodoxa 

Igreja 
Católica          

(até 1969) 
  

Igreja católica e 
ortodoxa 

Igreja católica 
e ortodoxa 

Igreja Católica 
Igreja Católica         

(até 1969) 

Calendário Litúrgica 21 de Janeiro 5 de Fevereiro 
21 Out.         

(até 1969) 
22 de 

Novembro 
25 de 

Novembro 
4 de 

Dezembro 
13 de Dezembro 

11 Agosto         
(até 1969) 

Culto 
Igreja de 

Santa Inês 
Extramuros 

Duomo de 
Catânia 

    
Mosteiro 

Ortodoxo  do 
Monte Sinai 

    
Mugnano del 

Cardinale       
(Itália) 

Padroeira 
Castidade, 
donzelas e 

noivos 

Amas de leite, 
mineiros e 
tecelões 

Juventude 
feminina e 

professoras 

Músicos, 
cantores e 

poetas 

Advogados e 
barbeiros 

Artilharia, 
arquitetos e 
pedreiros 

    

Protetora Jardineiros 

Doenças dos 
seios, 

incêndios, 
tremores de 

terra 

Bom 
casamento, 

crianças 
doentes 

  
Enxaquecas e 

doenças da 
língua 

Raios, morte 
súbita e peste 

Olhos e cegos   

Observações 

Serviu de 
modelo 

hagiográfico a 
outras virgens 

Relíquias em 
Catânia 

Removida 
do 

calendário 
litúrgico 

Casada 
com 

Valeriano 

Notável 
intelectual 

    
Removida do 

calendário 
litúrgico 
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ANEXO II - Virgens e Mártires dos Primeiros Séculos 
“m” depois do nome significa ”mártir”; “c.” significa “cerca de”; * as três virgens estudadas 

 

Nome      Lugar              Século ou data da morte 

 

APOSTOLIC ERA 

Palestine and East Africa 

Martha      Bethany     I 

Daughters of Philip the deacon   Caesarea     I 

Marcela      Palestine or Dalmatia    I 

Iphigenia     Ethiopia     I 

Near East 

Daughters of Nicholas the deacon   Antioch      I 

Pelagia, m     Antioch     I 

Tecla, m     Iconium     I 

Cenaida and Philonila    Tesalia      I 

Irene, m     Byzantium     I 

Italy and Spain 

Euphemia and Dorothea, mm  Aquileya     I 

Tecla and Erasma, mm    Aquileya     I 

Justina, m     Padua      I 

Flavia Domitilla     Rome      I 

Petronilla     Rome      I 

Felicula, m     Rome      I 

Euphrosina and Theodora, mm   Rome      I 

Polixena     Spain      I 

 

SECOND CENTURY 

Greece and Italy 

Parasceve     Tracia      c. 150 

Oliva, m     Brescia      c. 117-138 

Serapia, m     Syria-Vindena (Umbria)    c. 119 

Theodora, m     Rome      c. 132 

Balbina      Rome      c. 132 

Pudenciana     Rome      c. 160 

Gliceria, m     Rome      c. 177 

Praxedes     Rome      II 

France and Spain 

Veneranda, m     Gaul (France)     138-161 

Blandina, m    Lyon      178 

Marina, m     Orense      117-138 

Liberata, m     Galicia      c. 139 

Quiteria      Northern Spain     II 

 

THIRD CENTURY 

Near East 

Reparata, m     Caesarea (Palestine)    251 

Amonaria, m     Alexandria     250 

Apolonia, m     Alexandria     249 

Barbara, m     Heliopolis (Syria)    c. 235 

Aquilina, m     Biblos/ Phonecia     293 

Margaret, m     Antioch (Psidia)     c. 273 

Paula, m     Nicomedia     273 

Maura, m     Byzantium     273 

Italy 

Justina, m     Trieste      289 
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Eusebia, m     Bergamo     III 

Mesalina, m     Foligno      c. 236 

Anatolia, m     Tora      250 

Mustiola, m     Chiusi      c. 275 

Domnina, m     Terni (Umbria)     272 

Agape      Terni (Umbria)     273 

Sophia, m     Fermo (Piceno)     249-251 

Taciana, m     Rome      225 

Martina, m     Rome      226 

Cecilia, m     Rome      229 

Digna and Emerita, mm    Rome      254 

Victoria, m     Rome      256 

Anastasia, m     Rome      257 

Basila, m     Rome      257 

Rufina and Segunda, mm    Rome      257 

Eugenia, m    Rome-Alexandria    c. 257 

Agripina, m     Rome      c. 257 

Benita, m     Rome      262 

Prisca, m     Rome      c. 270 

Restituta, m     Rome      270 

Susanna, m     Rome      c. 295 

Aurea, m     Ostia      250 

Secundina, m     Anagni      250 

Albina, m     Formio (Campania)    249-251 

*Agatha, m     Catania      251 

Eutalia, m     Lentini (Sicily)     257 

Africa 

Restituta     Ponizara     255 

Gundenia, m     Carthage     203 

Irene, m     Carthage     250 

France 

Alvera, m     Luxeuil     III 

Protasia, m     Senlis      c. 282 

Regina, m     Autun      c. 250 

Pascasia, m     Dijon      III 

Julia, m      Troyes      275 

Sabina      Troyes      c. 280 

Poma, m     Chalons      III 

Macra, m     Reims      287 

Albina, m     Paris      III 

Honorina, m     Normandy     c. 300 

Valeria, m     Limoges     III 

Eustalia, m     Saintes      III 

Solina, m     Aquitaine     III 

Faith, m     Agen      287 

Spain 

Beata, m     Spain-Sens     c. 270 

Martha, m     Astorga      c. 250 

Justa and Rufina, mm    Seville      c. 287 

Columba, m     Spain      273 

FOURTH CENTURY 

Palestine and Egypt 

Meuris and Teca, mm    Gaza      c. 307 

Susanna, m     Eleutheropolis     c. 362 

Isidora      Tabennisi     c. 365 

Iraida, m     Memphis     IV 

Theodora, m     Alexandria     c. 304 

Potamiana, m     Alexandria     c. 304 
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*Catherine, m     Alexandria     310 

Sinclética     Alexandria     350 

Theodora, Theodoxia, Theopista, mm Canopo      312 

Sara Egyptian     desert      c. 400 

Asia and Greece 

Theodosia, m     Tiro      308 

Justina, m     Antioch      c. 304 

Drosis, m     Antioch      c. 304 

Pelagia, m     Antioch      c. 306 

Febronia, m     Nisibe (Assyria)     310 

Christina, m     Persia      c. 343 

Gudelia, m     Persia      c. 343 

Christiana     Georgia      IV 

Macrina     Pontus      c. 380 

Dorothea, m     Caesarea (Cappadocia)    c. 304 

Eutochium, m     Tarsus      362 

Parasceve, m     Iconium     c. 304 

Basilisa, m     Nocomedia    c. 303 

Dominica, m     Nocomedia     c. 304 

Euphemia, m     Chalcedon     307 

Menodora, Metrodora, Ninphodora, mm  Bitinia      306 

Anisia, m     Thessolonica     304 

Matrona, m     Thessolonica     304 

Italy 

Agape, Quionia, Irene, mm   Aquileya, Thessolonica    304 

Asteria, m     Bergamo     c. 304 

Illuminada     Ravenna     IV 

Innocencia, m     Rimini      IV 

Digna      Todi (Umbria)     c. 310 

Actinea, m     Volterra     c. 304 

Maximina, m     Siena      304 

Christina, m     Bolsena      c. 304 

Severa, m    Pyrgum (Santa Severa)    c. 303 

Firmina, m     Rome      304 

*Agnes, m     Rome      304 

Emerenciana, m     Rome      304 

Maria, m     Rome      304 

Paulina, m     Rome      304 

Romana     Rome      c. 312 

Demetria, m     Rome      363 

Bibiana, m     Rome      363 

Irene      Rome      379 

Marcelina     Rome      398 

Crescenciana, m     Rome      IV 

Philomena     Rome      IV 

Lucy, m     Syracuse     304 

Trophimena, m     Sicily      c. 304 

Devota, m     Niza-Corsica     303 

Africa 

Maxima, Dontilla, Segunda, mm   Tuburgum (Africa proconsular)   304 

Candida, m     Carthage     c. 304 

Marciana, m     Mauritania     c. 304 

France 

Libraria, m     Grand (Vosgos)     c. 361 

Bolonia, m     Grand (Vosgos)     c. 362 

Menna      Chalons      IV 

Leoberia, m     Rome/Soissons     362 

Romana, m     Beauvais     c. 303 
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Abra      Poitiers      c. 360 

Liobetha     Poitiers      IV 

Florence     Frigia-Comble (Poitou)    367 

Vitalina      Artonne      c. 390 

Nataline, m     Pamiers      IV 

Proba and Germana, mm    Ireland/Laon     IV 

Spain and Portugal 

Juliana and Sempronia, mm   Barcelona     303 

Eulalia, m     Barcelona     305 

Matrona, m     Barcelona     IV 

Engracia, m     Zaragoza     304 

Centola, m     Valdelateja (Burgos)    c. 304 

Christeta and Sabina, mm    Avila      c. 304 

Leocadia, m     Toledo      303 

Eulalia, m     Merida      304 

Julia, m      Merida      304 

Lucretia, m     Merida      304 

Paula, m     Malaga      c. 305 

Victoria, m     Cordoba     c. 304 

Flaminia, m     Spain/Nicomedia    c. 303 

Columba, m     Coimbra     c. 304 

Julia and Maxima, mm    Lisbon      304 

 

FIFTH CENTURY 

Palestine 

Irene      Gaza      c. 490 

Eustochium     Rome/Bethlehem    419 

Paulina      Rome/Bethlehem    V 

Amada      Antioch      V 

Euphrosina     Alexandria     470 

Syria 

Marana and Cira     Berea      V 

Domnina     Antioch      460 

Byzantine Empire 

Nicerata     Nicomedia     V 

Euphrasia     Constantinople     c. 410 

Apollinaria     Constantinople     420 

Sylvia      Constantinople     c. 420 

Maura, m    Constantinople     V 

Italy and Africa 

Honorata and Liberata    Pavia      c. 500 

Luminosa and Especiosa    Pavia      c. 500 

Jocunda      Reggio      466 

Asela      Rome      407 

Demetriades     Rome      c. 425 

Eusebia      Rome/Milesa (Caria)    V 

Matrona, m    Capua      V 

Julia, m      Carthage/Corsica    450 

Germany 

Justina, m     Maguncia     451 

Ursula and companions, mm   Cologne     454 

France 

Cerona      Cornillan (Beziers)    c. 490 

Carisima     Albi (Languedoc)    V 

Consorcia     Lyon      c. 470 

Tulia      Lyon      c. 489 

Georgia      Clermont     c. 500 

Neomadia     Poitou      V 
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Manequilda     Beinville (Langres)    490 

Camille      Civita-Vecchia/Auxerre    457 

Apronia      Troyes      c. 500 

Gertrude     Chalons      V 

Eutropia     Reims      407 

 

British Isles 

Leuvina, m     Britain      V 

Almeda, m     Wales      V 

Cinna      Ulster      V 

Piala      Ireland      c. 455 

Monesa      Ireland      c. 456 

Atracta     Ireland      V 

 

SIXTH CENTURY 

Byzantine Empire 

Anastasia     Constantinople     567 

Artelaida     Constantinople     570 

Italy 

Liberata and Faustina    Piacenza     VI 

Scholastica     Nursia      543 

Emiliana     Rome      551 

Romula and Redenta    Rome      580 

Tarsila      Rome      581 

Benita      Rome      VI 

Gregoria     Rome      VI 

France 

Tecla      Valloires     VI 

Cesarea      Aries      c. 530 

Cesarea, m     Avignon     VI 

Gala      Valence      c. 570 

Agnes      Poitiers      c. 589 

Pusinna      Chalons      VI 

Lintrude     Chalons      VI 

Magnencia     Auxerre      VI 

Theodequilda     Sens      c. 600 

Crescencia     Paris      512 

Genevieve     Paris      530 

Celine      Meaux      530 

Tenestina     Sarthe      VI 

Brigitte and Maura    Beauvais     VI 

British Isles 

Melangela     Montgomery (Wales)    VI 

Brigid      Kildare      c. 522 

Dardulaca     Kildare      524 

Breaca      Kildare-Talmeneth    VI 

Ita      Limmerick     569 

Fanchia      Ireland      510 

Cannera     Ireland      530 

Buriana      Ireland-Cornouailles    c. 550 

Dymphna     Ireland      VI 

Spain 

Florentina     Spain     c. 576 

Fonte: Vizmanos, Francisco de B. S.J. Las virgenes cristianas de la Iglesia primitiva. Madrid: B.A.C. 

1949, pág. 639-45. 
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ANEXO III – Figuras referidas no texto 

 
 

 

Fig. 1 – Santas Ágape, Quiónia e Irene (Russian Ortodox Church – Moscow Patriarchate) 

 

Fig. 2 – São Crisanto e Santa Daria (Duomo di Reggio Emília) 
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Fig. 3 – Pintura de Santa Ágata (Anónimo – Martírio de Santa Ágata – San Marino) 

 

Fig. 4 – Imagem de Santa Inês (Antiek en Kunst – Holanda) 
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Fig. 5 – Santa Catarina (Murillo – Museu de Arte de São Paulo) 

   

Fig. 6 – Comunhão de São Jerónimo (Basílica de S. Pedro – Roma) 
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Fig. 7 – Tentações de Santo Antão (Museu Nacional de Arte Antiga) 

 

Fig. 8 – Consagração das virgens (Sem identificação) 
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Fig. 9 – Capa da Acta Sanctorum (Societé des Bollandistes website) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Frontspício da Acta Sanctorum (Societé des Bollandistes website) 
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ANEXO IV – Padres da Igreja e Teólogos dos primeiros cristãos (Peter Brown, 

The Body & Society) 
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ANEXO IV – Padres da Igreja e Teólogos dos primeiros cristãos (Peter Brown, The Body & Society)
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ANEXO V 
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ANEXO V – Mapa da expansão do cristianismo nos primeiros tempos (Peter Brown, The Body & Society) 


