AGOSTINHO DE HIPONA
???? - 430
Agostinho cresceu no norte da África colonizado por Roma, educado em Cartago.
Foi professor de retórica em Milão em
383. Seguiu o Maniqueísmo nos seus dias de
estudante e se converteu ao cristianismo pela
pregação de Ambrósio de Milão.
Foi batizado na Páscoa de 387 e retornou
ao norte da África, estabelecendo em Tagaste
uma fundação monástica junto com alguns amigos.
Em 391 foi ordenado sacerdote em Hipona. Tornou-se um pregador famoso (há mais de
350 sermões dele preservados, e crê-se que são
autênticos) e notado pelo seu combate à heresia
do Maniqueísmo. Defendeu também o uso de força contra os Donatistas, perguntando "Por
que (...) a Igreja não deveria usar de força para compelir seus filhos perdidos a retornar, se os
filhos perdidos compelem outros à sua própria destruição?"
Em 396 foi nomeado bispo assistente de Hipona (com o direito de sucessão em caso de
morte do bispo corrente), e permaneceu como bispo de Hipona até sua morte em 430. Deixou
seu monastério, mas manteve vida monástica em sua residência episcopal. Deixou a Regula
para seu monastério que o levou a ser designado o "santo Patrono do Clero Regular", que é
uma paróquia de clérigos que vivem sob uma regra monástica.
Agostinho desencarnou em 430 durante o cerco de Hipona pelos Vândalos. Diz-se que
ele encorajou seus cidadãos a resistirem aos ataques, principalmente porque os Vândalos haviam aderido ao arianismo, que Agostinho considerava uma heresia.
Na história do pensamento ocidental, sendo muito influenciado pelo platonismo e neoplatonismo, particularmente por Plotino, Agostinho foi importante para o batismo do pensamento grego e sua entrada na tradição cristã, e posteriormente na tradição intelectual européia.
Também importantes foram seus adiantados escritos influenciadores sobre a vontade
humana, um tópico central na ética, e que se tornaram um foco para filósofos posteriores,
como Schopenhauer e Nietzsche, mas ainda encontrando eco na obra de Camus e Hannah
Arendt (ambos os filósofos escreveram teses sobre Agostinho).
O pensamento de Agostinho foi basilar em orientar a visão do homem medieval sobre a
relação entre a fé cristã e o estudo da natureza. Ele reconhecia a importância do conhecimento, mas entendia que a fé em Cristo vinha a restaurar a condição decaída da razão humana,
sendo portanto mais importante.
Agostinho afirmava que a interpretação das escrituras deveria ser feita de acordo com
os conhecimentos disponíveis, em cada época, sobre o mundo natural. Escritos como sua interpretação do livro bíblico do gênesis como o que chamaríamos hoje de um "texto alegórico".

