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Agostinho de hipona confissões pdf

Um marco da filosofia ocidental em uma nova tradução do latim de Lorenzo Mammì. Escrito no século IV, entre a antiguidade e a Idade Média, as Confissões de Agostinho, o Hipopótamo, ainda é um livro incrível hoje. Por um lado, a partir da densidade poética e originalidade da escrita, e inaugurando o gênero da autobiografia como a história da formação
de uma personalidade, representam um marco único na história da literatura ocidental. Por outro lado, Agostinho está trabalhando em uma nova forma de fazer filosofia, estranha à tradição antiga, pois se baseia não apenas em conceitos e reservas abstratas, mas sobretudo na observação fina de movimentos psicológicos, motivações internas e no
conceito de pequenos eventos e gestos cotidianos. O resultado é uma leitura inevitável para todos que estão interessados em filosofia, história ou religião. Confissões Confissões de Santo Agostinho o Autor hipopótamo(s) Agostinho do hipopótamo país da língua latina Itália Sex Theology and Religious Liberation 397-400 Confessions é o título de um livro
autobiográfico escrito por Agostinho, o Hipopótamo, no qual ele relata sua vida antes de se tornar cristão e convertê-lo. Comentando sobre seu trabalho, Agostinho diz que a palavra confissões, em vez de confessar pecados, significa adoração a Deus. É, portanto, um hino de louvor. Confissões são geralmente consideradas um dos textos mais importantes
de Agostinho. É amplamente considerada como a primeira autobiografia ocidental já escrita, e foi um modelo poderoso para escritores cristãos durante toda a Idade Média. O professor Henry Chadwick escreveu que as confissões sempre estarão entre as grandes obras-primas da literatura ocidental. Resumo A obra não é uma autobiografia completa, como
foi escrita no início dos anos 400 de Santo Agostinho e viveu muito tempo depois, produzindo outra obra importante, Cidade de Deus (livro). No entanto, fornece um registro ininterrupto do desenvolvimento do pensamento e é o arquivo único mais completo desde os séculos VI E V. É um importante trabalho teológico, apresentando meditações espirituais
[2]. No jornal, Agostinho escreve sobre o quanto ele sente muito por levar uma vida pecaminosa e imoral. Ele discute seu arrependimento em frequentar a religião maniqueísta e acreditar na astrologia. Ele escreve sobre o papel de Nempridis em ajudar a convencê-lo de que a astrologia não era apenas errada, mas também má, e o papel de São Ambrose
em sua conversão ao cristianismo. Os primeiros nove livros são autobiográficos e os quatro últimos são resenhas e significativamente mais filosóficos. Ele mostra intensa tristeza sobre seus pecados sexuais e escreve sobre a importância da moralidade sexual. Os livros foram escritos como orações a Deus, por isso o título, baseado nos Salmos de Davi; e
começa com Por que você nos fez e nossos corações estão inquietos até que eles descansem em Você. A obra é considerada dividida em livros que simbolizam vários aspectos do e fé de trinta anos de idade. Esboço Parte da série sobre Augustinsinho de Hipógostinho em Os Quatro Médicos da Igreja Ocidental Agostinho Amilenarismo Original Sin
Predestination Doutrina da Guerra Simplesmente Teódicismo Agostiniana Obras Civitate Dei Influenciou Confissões e Plo Seguidores Tinus Monica do Hipopótamo Ambro scio Anselmo de Canterbury Thomas Akina Boaventura Martin Luther John Calvin Cornelius Jansmen Océnio Blaise Pascal John Henry Newman Related Topics Augustine Neoplatin :
verdiscutitireditarv desde a infância até os 14 anos. A partir de sua infância, Santo Agostinho reflete sua infância pessoal a fim de tirar conclusões universais sobre a natureza da infância: a criança é inerentemente violenta se deixada ao seu destino por causa do pecado original. Mais tarde, ele refletiu a escolha do prazer e da leitura secular do estudo das
escrituras, escolhas que mais tarde entendeu como aquelas pelas quais ele merecia a punição de seus professores, embora ele não a reconhecesse durante sua infância. Agostinho continua a refletir sobre sua adolescência, durante a qual relata dois exemplos de seus graves pecados cometidos aos dezesseis anos: o desenvolvimento de sua luxúria sem
Deus e o roubo de uma pera do pomar de seu vizinho, apesar do fato de que eles nunca querem comer. Neste livro, ele explora a questão de por que ele e seus amigos roubaram peras quando ele tinha muitos peras melhores. Explica os sentimentos que sentiu quando comeu as peras e jogou o resto nos porcos. Agostinho afirma que provavelmente não
teria roubado nada se não estivesse na companhia de outros que pudessem compartilhar seu pecado. Ele começa a estudar retórica em Cartago, onde desenvolve um amor pela sabedoria através de seu ensaio sobre o Hortensius de Cícero. Ele culpa seu orgulho por não ter fé nas Escrituras, então ele encontra uma maneira de buscar a verdade em
relação ao bem e ao mal através do manicismo. No final deste livro, sua mãe, Santa Mônica, sonha em transformar seu filho em um dogma católico. Entre os 19 e os 28 anos, Agostinho tem um relacionamento com uma mulher desconhecida que, embora leal, não é sua esposa legal, com quem tem um filho. Ao mesmo tempo em que voltou para Tagste,
sua cidade natal, para ensinar, um amigo adoeceu, foi batizado na Igreja Católica, recuperou-se ligeiramente e morreu. A morte de seu amigo oprime Agostinho, que então reflete o conceito de amar um amigo em um sentido mortal sobre o amor de um amigo a Deus. Ele conclui que a morte de seu amigo o afetou seriamente por causa de sua falta de amor
por Deus. Coisas que ele amava tornam-se odiosas para ele porque tudo o lembra do que foi perdido. Agostinho então sugere que ele começou a amar sua vida. mais do que seu amigo caído. Enquanto Santo Agostinho tem 29 29 começa a perder a fé nos ensinamentos maníacos, um processo que começa quando o bispo maniqueíso Fausto visita
Cartago. Agostinho não está impressionado com a essência do manicismo, mas ele ainda não encontrou nada para substituí-lo. Ele sente um sentimento de aceitação de que ele desistiu desses mitos, porque ele ainda não formou um núcleo espiritual para provar sua mentira. Ele se muda para lecionar em Roma, onde o sistema educacional é mais
disciplinado. Ele não vive em Roma por muito tempo, porque seu ensino é solicitado em Milão, onde ele encontra o Bispo Ambrose (St. Ambrose). Ele aprecia o estilo e a atitude de Ambrose, e Ambrose o expõe a uma perspectiva mais espiritual e figurativa de Deus, o que o coloca em uma posição como indocista da Igreja. Os faisões de São Ambrose
aproximam Agostinho do catolicismo, que ele começa a favorecer em outras escolhas filosóficas. Nesta seção, seus problemas pessoais, incluindo ambição, continuam, e nesse ponto ele gosta de um mendigo, cuja intoxicação é a felicidade temporal, com sua falha em descobrir a felicidade. Agostinho ressalta a contribuição de seus amigos Alípio e
Nebrídio para a descoberta da verdade religiosa. Monica retorna no final deste livro e organiza um casamento para Agostinho, que é apoiado por sua ex-esposa, encontra uma nova amante e se considera uma escrava da luxúria. Em sua missão de descobrir a verdade por trás do bem e do mal, Agostinho é exposto à visão neoplatonal de Deus. Ele
encontra falhas nesse pensamento, no entanto, porque ele acha que eles entendem a natureza de Deus sem aceitar Cristo como mediador entre as pessoas e Deus. Reforça sua opinião sobre Neoplaton pela semelhança do topo de uma montanha: Uma coisa é ver, de um topo de montanha arborizado, a terra da paz, e não encontrar o caminho para isso
[...] é algo para manter o caminho que leva até lá, que é protegido pelos cuidados do comandante celeste, onde aqueles que deixaram o exército celeste não podem cometer seus roubos, porque evitam isso como punição. A partir de agora, ele continua as obras do Apóstolo Paulo, que o prendeu com surpresa. Ele também descreve seu tumulto interno
sobre a conversão ao cristianismo. Dois de seus amigos, Sipligianos e Pontiac, contam as histórias de Agostinho sobre as conversões de Santo Antônio. Enquanto ele reflete em um jardim, Agostinho ouve a voz de uma criança cantando levá-la e lê-la. Agostinho pega uma Bíblia e lê a passagem em que abre, Romanos 13: 13-14: Ele não está em folia e
intoxicação, ele não está em deboche e deboche, ele não está em conflito e ciúme; Mas colocar para o Senhor Jesus Cristo, e quanto ao Eles não se importam com seus rivais. Seu amigo Alyus está seguindo seu exemplo. Em preparação para seu batismo, Agostinho completa o ensino de sua retórica. São Ambrose batiza Agostinho junto com Adeodato e
Aligius. Depois de retornar para sua mãe na África, eles compartilham uma parte de visão religiosa em Ostia. Pouco tempo depois, Santa Mônica morre, além de seus amigos Nebridio e Vekuntus. No final deste livro, Agostinho se lembra dessas mortes através da oração de sua fé recém-adotada: Que meus pais se lembrem com santidade nesta luz
transitória, e meus irmãos sob você, o Pai, em nossa Mãe Católica [a Igreja], e meus concidadãos em Jerusalém eterna, com quem a peregrinação de Seu povo suspira do início ao retorno, desta forma, seu último pedido de mim será concedido a ela mais abundantemente nas orações de muitos deles através de minhas confissões. do que através de
minhas orações. Agostinho muda de memórias pessoais para avaliações introvertidas de suas memórias e eu, enquanto continua a refletir sobre os valores das confissões, o significado da oração e os meios pelos quais os indivíduos podem chegar a Deus. Através deste último ponto e sua reflexão sobre o corpo e a alma vem uma desculpa para a
existência de Cristo. Agostinho analisa a natureza da criação e do tempo, bem como sua relação com Deus. Ele conta com Gênesis durante todo este livro para apoiar seu pensamento. Através de sua discussão sobre a criação, Agostinho associa a natureza do divino e da terra como parte de uma análise minuciosa tanto da retórica do Gênesis quanto da
pluralidade de interpretações que se poderia usar para analisar Gênesis. Ele completa o texto explorando uma interpretação alegórica de Gênesis, através da qual ele descobre a Trindade e o significado da criação do homem por Deus. Com base em sua interpretação, ele defende o conceito de descanso, bem como a didade da Criação: Para então
repousa sobre nós, da mesma forma que você trabalha em nós agora [...] Então vemos essas coisas que você fez, porque elas existem, mas elas existem porque você as vê, vemos, externamente, que elas existem, mas internamente, que elas são boas, você as viu feitas, no mesmo lugar onde você as viu ainda não feitas. Referências ↑ Confissões de
Santo Agostinho - Biblioteca Etérea Clássica Cristã. www.ccel.org. Consultado em 27 de Abril de 2019 ^ Agostinho, Santo; Sheed, F. J. (7 de setembro de 2007). Confissões (Segunda Edição). [S.L.]: Hackett Publishing. ISBN 9781603845717 Este artigo em um livro relacionado ao cristianismo é um stub. Você pode ajudar a Wikipédia estendendo-a.vde
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