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1) A Purificação Necessária para Aquele que Deseja Ver a Deus  

A Deus só se pode perceber com os olhos da alma e os ouvidos do 

coração. Para tanto, porém, estes olhos devem estar bem abertos.1 Com efeito, 

muitos têm olhos, mas porque são cegos, não vêem o sol; o sol não deixa de 

existir porque o cego não o vê, como também Deus não deixa de existir por 

aqueles que não o vêem. Destarte, tal como o cego deve buscar a razão da sua 

cegueira em si mesmo, assim aquele que não vê a Deus, deve encontrar em si 

mesmo a razão de tal obscurecimento:  

Todos têm olhos, mas alguns os têm obscurecidos e não 

percebem a luz do sol; e não é porque os cegos não vêem que a 

luz do sol deixa de brilhar, mas os cegos devem buscar a causa 

em si mesmos e em seus olhos.2  

O homem deve, portanto, purificar os olhos da alma de seus pecados, 

para poder ver a Deus.3 Sem embargo, Deus só se manifesta àqueles que, 
                                                

 

1 Teófilo de Antioquia. Primeiro Livro a Autólico. 2: “Acontece do mesmo modo com os 

ouvidos do coração e os olhos da alma aos quais é possível ver a Deus. De fato, Deus é 

experimentado por aqueles que podem vê-lo, desde que os olhos de sua alma estejam abertos.” 
2 Idem. Op. Cit.  
3 Idem. Op. Cit: “Do mesmo modo, ó homem, tu tens os olhos de tua alma obscurecidos por tuas 

faltas e tuas más ações. O homem deve ter a alma pura como espelho brilhante.” 



arrependidos das suas faltas, se purificam das suas manchas.4 Desta feita, como 

o espelho não pode refletir a imagem do homem se estiver enferrujado, também 

os olhos da alma não poderão ver a Deus, se estiverem sujos pelo pecado.5 Por 

conseguinte, a purificação do homem, consiste em este arrepender-se e apartar-

se dos seus pecados. Entretanto, a cura do homem não depende só deste. 

Porquanto, o pecador deve colocar-se nas mãos do médico, que é o próprio 

Deus, que o curará, pois, através do seu Verbo e da sua Sabedoria:  

Mas, se quiseres, podes curar-te. Coloca-te nas mãos do médico 

e ele operará os olhos de tua alma e do teu coração. Quem é este 

médico? É Deus que cura e vivifica através do seu Verbo e da 

sua Sabedoria.6  

1. 2) A Transcendência Divina   

Agora bem, uma vez curado e capaz de ver a Deus, o homem não 

pode, porém, ver a Deus face a face neste mundo. Com efeito, Teófilo parece 

mesmo preservar, com maior nitidez ainda do que os seus pares, a 

transcendência de Deus. De fato, Deus não pode ser visto com os olhos carnais, 

é inexprimível, inefável, sem limites. Além disso, é de sabedoria infinita, 

inimitável por sua bondade e indizível em sua benevolência.7 Desta sorte, os 

                                                

 

4 Idem. Op. Cit: “Com efeito, Deus não se manifesta àqueles que comentem essas faltas, a não 

ser que antes se purifiquem de toda mancha.” 
5 Idem. Op. Cit: “Quando o espelho fica enferrujado, não pode mais refletir a face do homem no 

espelho; assim também, quanto há falta no homem, esse homem já não pode contemplar a 

Deus.” 
6 Idem. Op. Cit.  7.  
7 Idem. Op. Cit.  3: “Escuta, homem: o aspecto de Deus é inefável, inexprimível, e não pode ser 

visto com os olhos carnais. Por sua glória, ele é sem limites, inigualável por sua grandeza, 

acima de qualquer idéia por sua altura, incomensurável por sua força, sem igual por sua 

sabedoria, inimitável por sua bondade, indizível por sua benevolência.” 



nomes que damos a Deus, nós os tiramos de suas criaturas. É o caso, por 

exemplo, de quando o chamamos de Luz.8  

Contudo, diferentemente dos epicuristas, Teófilo não associa a 

completa transcendência de Deus com relação ao homem, com a indiferença 

daquele para com este, pois atribui a Deus o encargo de punir os homens, 

quando estes comentem o mal e de ser misericordioso e propício para com 

aqueles que fazem o bem:  

Tu me dirás: “Deus fica irado” Eu respondo: Sim, ele se ira 

contra aqueles cujas ações são más; no entanto, ele é bom, 

propício e misericordioso para com aqueles que o amam e o 

temem; ele é o educador dos fiéis, o pai dos justos, o juiz e 

castigador dos ímpios.9  

1.3) As Três Ordens de Conhecimento Acerca das Coisas Divinas  

Não obstante não possa ver a Deus tal como ele é neste mundo, o 

homem não ignora totalmente. Na verdade, há três ordens de conhecimento das 

coisas divinas: o da fé, que se baseia na revelação, o da razão – que é aquele que 

parte das criaturas – e o da visão, que é o que teremos na glória.  

Comecemos pela via das criaturas. Tal modo como a alma não pode 

ser vista no homem porque é invisível, assim também nesta vida não podemos ver 

a Deus com os nossos olhos carnais. No entanto, assim como não ignoramos a 

existência da alma, pois a percebemos pela sua atividade no corpo, da mesma 

forma poderemos perceber a Deus pela sua providência e pelas suas obras.10 

                                                

 

8 Idem. Op. Cit: “Se eu o chamo Luz, é uma de suas criaturas que nomeio (...)”. 
9 Idem. Op. Cit. 
10 Idem. Op. Cit. 5: “Do mesmo modo como a alma não pode ser vista no homem, pois ela é 

invisível para os homens, mas pode ser imaginada por causa dos movimentos do corpo, assim 

também com Deus: ele não pode ser visto pelos olhos humanos, mas pode ser visto e imaginado 

pela sua providência e pelas suas obras.” 



Porquanto, se o sol, simples criatura, não pode ser visto pelo homem, devido a 

sua luz ser muito intensa, que diremos de Deus, cuja glória é inefável?11  

Ora bem, ao mesmo tempo, como não reconhecer a atividade da Sua 

providência? De fato, quando alguém vê um navio, logo conclui que nele existe 

um piloto. Por conseguinte, da mesma maneira é impossível negar que um 

universo tão bem ordenado, não seja governado por um soberano.  

Mas enfim, a verdade é que não vemos a Deus. De forma que cabe a 

questão: como dar como patente o que não se vê?12  Em verdade, mesmo dentro 

das realidades humanas, cremos no que não vemos. De maneira que embora não 

conheçamos o soberano, sabemos que ele existe por suas leis e decretos que 

vigoram, bem como pelos funcionários que estão ao seu serviço. Ora, se se crê 

na existência de tais realidades terrenas sem as ver, como não crer na existência 

de Deus, se nos são tão atestáveis as suas obras e o seu poder?13  

De modo que parece que Teófilo dá primazia à fé, pois é crendo com 

o coração, antes de tudo, que se compreende com a razão. Ou seja, antes de 

qualquer coisa – mesmo das próprias provas da existência de Deus – deve-se 

crer, visto que é se crendo que as demonstrações se tornarão evidentes.  

Ademais, a fé é o verdadeiro caminho para a visão. De sorte que se 

cremos agora, nos tornaremos imortais depois, e imortais finalmente, poderemos 

ver o imortal face a face, após a ressurreição:  

                                                

 

11 Idem. Op. Cit: “Se o sol, que é o menor elemento existente, não pode ser fixado pelo olhar 

humano, pois é muito quente e muito forte, como não será muito mais impossível ao homem 

mortal ver face a face a glória inefável de Deus?” 
12 Idem. Op. Cit: “Quando alguém vê no mar um navio com todo o seu apetrecho, que singra e 

se aproxima do porto, é evidente que pensa que há um piloto que o dirige; do mesmo modo, 

deve-se pensar que existe um Deus, que governa tudo, embora os olhos carnais não o vejam, 

porque ele não é circunscrito.” 
13 Idem. Op. Cit: “Além disso, crê-se que um soberano terrestre existe, embora ninguém o veja: 

suas leis, seus editos, seus funcionários, suas autoridades, suas estátuas, o tornam conhecido. E 

tu não queres reconhecer Deus pelas suas obras e manifestações de seu poder?” 



Antes de tudo, porém, entrem em teu coração a fé e o temor de 

Deus e então compreenderás isso. Quando dispuseres a 

mortalidade e te revestires da incorruptibilidade, verás a Deus 

de maneira digna. Com efeito, Deus ressuscitará a tua carne 

imortal, juntamente com a tua alma. Então, tornado imortal, 

verás o imortal, contanto que agora tenhas fé nele.14                           

                                                

 

14 Idem. Op. Cit. 7. 
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