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1. Novo Testamento 
 
O que caiu em meio às plantas espinhentas são aquelas pessoas que escutaram, mas que, 
tendo partido, foram oprimidas pelas preocupações, riqueza e prazeres da vida (ὑπὸ μεριμνῶν 
καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου), e não produzem frutos com perfeição (Lc 8.14). 
 
De onde vêm as guerras e de onde vêm os conflitos entre vós? Não seria de dentro, dos vossos 
prazeres (ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν) que militam em vossos membros?” (Tg 4.1). 
 
Vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, para aproveitar em vossos prazeres (ἵνα ἐν ταῖς 
ἡδοναῖς ὑμῶν)! Não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga para com Deus? Aquele que 
quiser ser amigo do mundo se constitui como inimigo de Deus! (Tg 4.4). 
 
Pois, antes, também nós éramos insensatos, desobedientes, desvirtuados, serviçais de desejos 
e prazeres variados (ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις), passando a vida em maldade e inveja, 
desprezíveis, odiando uns aos outros. E, então, a bondade e a philanthropia de Deus, nosso 
salvador, resplandeceu (Tt 3.3-4). 
 
Recebendo a retribuição da injustiça, considerando prazer o deleite durante o dia (ἡδονὴν 
ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν), manchas e máculas, deleitando-se em seus enganos 
celebrando junto convosco (2 Pe 2.13). 
 
 

2. Pais apostólicos 
 
Não tenho prazer (οὐχ ἥδομαι) em alimento corruptível, nem nos prazeres desta vida (ἡδοναῖς 
τοῦ βίου τούτου). Quero o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, da semente de Davi, e 
quero como bebida o seu sangue, que é amor/agape imperecível (Carta aos romanos, 7.3). 
 
Muitos dentre eles, então, arrependeram-se e partiram para habitar na torre. Mas muitos se 
afastaram de Deus para sempre. Esses perderam a vida para sempre. Alguns dentre eles 
ficaram com o ânimo cindido (ἐδιψύχησαν) e em discordância. Para esses, então, há 
arrependimento, caso rapidamente se arrependam e não permaneçam nos prazeres deles 
(ταῖς ἡδοναῖς αὐτῶν). Mas, caso permaneçam em suas práticas, também esses produzirão 
morte para si mesmos (O Pastor de Hermas, Parábola VIII, 8.5). 
 
Mas daqueles que não se arrependem, mas que permanecem nos prazeres (ταῖς ἡδοναῖς), a 
morte está perto (O Pastor de Hermas, Parábola VIII, 9.4). 
 

 
1 Este arquivo traz as principais citações, em uma tradução pessoal e provisória, a serem utilizadas durante 
palestra programada para 26/11/2020, às 19h30, via Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=BR8bGRd0GOE&feature=youtu.be  
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Quais, – eu disse – Senhor, são os deleites nocivos?  Toda ação – ele disse – é deleite para a 
pessoa caso a faça prazerosamente (ἡδέως), pois o irascível, ao fazer o que é adequado para o  
padecimento (πάθει) de si mesmo, tem nisso deleite; também o adúltero, o embriagado, o 
caluniador, o mentiroso, o arrogante, o defraudador e qualquer um que faça tudo que é 
semelhante a esses fazem o adequado para a própria doença. Então, tem deleite (τρυφᾷ) em 
sua ação. Todos esses deleites são nocivos para os servos de Deus. Então, por meio desses 
enganos padecem (πάσχουσιν) os que são punidos e torturados. (O Pastor de Hermas, 
Parábola VI, 5.5) 
 
Mas há também deleites que concedem salvação (τρυφαὶ σώζουσαι) às pessoas, pois muitas 
pessoas, operando o que é bom, se deleitam, contribuindo para o próprio prazer (τῇ ἑαυτῶν 
ἡδονῇ φερόμενοι). Então, esse deleite é conveniente para os servos de Deus e alcança a vida; 
mas os deleites nocivos antes mencionados alcançam torturas e punições. E, caso [essas 
pessoas] continuem e não se arrependam, alcançam a morte para si mesmas. (O Pastor de 
Hermas, Parábola VI, 5.7) 
 
Para dizer de modo simples: aquilo que é a alma para o corpo (σώματι ψυχή), isso são, no 
mundo, os cristãos (ἐν κόσμῳ Χριστιανοί) (Ep. Diogn. 6.1). 
 
A carne odeia a alma e faz guerra contra ela – que nada faz de errado– porque impede de 
fazer uso dos prazeres. O mundo também odeia os cristãos – que nada fazem de errado – 
porque eles se opõem aos prazeres (ταῖς ἡδοναῖς ἀντιτάσσονται) (Ep. Diogn. 6.5). 
 
Então, tendo [Deus] tudo ordenado da parte de si mesmo com o Filho, até um tempo atrás 
nos permitiu, como queríamos, ser levados por movimentos desordenados, desviados por 
desejos e prazeres (ἡδοναῖς καὶ ἐπιθυμίαις). Isso fez não exultando em nossos atos 
pecaminosos (τοῖς ἁμαρτήμασιν ἡμῶν), mas os suportando; nem tampouco, antes, 
consentindo no período da injustiça, mas preparando o agora da justiça, para que, neste 
tempo, tendo sido refutados como indignos da vida a partir das próprias obras, agora, 
fôssemos feitos dignos pela bondade de Deus, e, tendo ficado claro que, por nós mesmos, era 
impossível que entrássemos no Reino de Deus, fôssemos tornados capazes.  (Ep. Diogn. 9.1) 
 
Oh que doce (γλυκείας) troca! Oh que feitura inescrutável! Oh que benefício inesperado! Que 
a iniquidade de muitos se ocultasse em um só justo, enquanto a justiça de um só justificasse 
a muitos iníquos! (Ep. Diogn. 9.5). 
 

3. Clemente de Alexandria 
 
Quando o primeiro ser humano brincava no paraíso livre, ainda era uma criança de Deus. 
Mas quando, tendo caindo pelo prazer (a serpente indica alegoricamente o prazer, que rasteja 
sobre o ventre, o vício da terra, que se volta para a matéria), era desviado para os desejos, o 
menino que se fazia homem em sua desobediência, também tendo deixado de dar ouvidos ao 
pai, envergonhava-se de Deus. Foi tão forte assim o prazer: o ser humano livre por sua 
simplicidade achou-se preso em pecados. (Exortação, XI, 111, 1) 
 
O Senhor quis mais uma vez soltá-lo de suas correntes. E, tendo se prendido à carne (mistério 
divino isso!), subjugou a serpente e tornou o tirano em escravo, a morte. Então (o maior 
paradoxo!), aquele ser humano tornado errante pelo prazer, preso à corrupção, com mãos 
esticadas mostrou livre. (Exortação, XI, 111, 2) 
 



Purifica o templo! Os prazeres e frouxidões, qual flor efêmera, abandona-os ao vento e ao 
fogo. Cultiva sensatamente os frutos da prudência, e eleva-te a ti mesmo como primícias a 
Deus, de modo que não sejas somente obra, mas também graça de Deus. (Exortação, XI, 117, 
5) 
 
Então, o banhar-se por causa do prazer deve ser rejeitado. Pois o vergonhoso prazer deve ser 
cortado completamente. O banho deve ser recebido por causa da limpeza e da saúde pelas 
mulheres; mas somente por causa da saúde pelos homens. (O Pedagogo, III, 9,1) 
 
pessoas impuras, as quais, ao modo dos suínos, se regozijam em prazeres corporais (ἡδοναῖς 
σωματικαῖς), comidas asquerosas e cócegas [excitações?] licenciosas, tendo como que uma 
urticária para obter prazer obsceno que se congratula com o mal. (O Pedagogo, III, 11, 75) 
 
Algumas pessoas, por um lado, de fato, vivem para comer, como, é claro, animais irracionais, 
para os quais a vida não é nada além do estômago. Mas a nós, por outro lado, o Pedagogo 
ordena comer para viver. Porque nem é uma obra para nós o alimento, nem uma meta o 
prazer (οὔτε σκοπὸς ἡδονή), mas o alimento é admitido em favor da permanência aqui, 
durante a qual o Lógos instrui (παιδαγωγεῖ) para a incorruptibilidade. (O Pedagogo, II, 1,4) 
 
Tudo o que está além da reta razão (τὸν ὀρθὸν τὸν λόγον) é ato pecaminoso (ἁμάρτημα). 
Agora, de fato, os filósofos têm por adequado ordenar as paixões (τὰ πάθη) mais originárias 
da seguinte forma: o desejo, propensão desobediente à razão; o medo, evasão desobediente à 
razão; o prazer, elação da alma desobediente à razão; [a dor, compressão da alma 
desobediente à razão.](O Pedagogo, I, 13.1) 
 
Dominando certamente os prazeres, impediremos os desejos (O pedagogo, I, 1,9,1). 
 
Muito frequentemente, foi o prazer que gerou nos seres humanos dano e dor, enquanto o 
excesso de alimentos pare na alma aflição, esquecimento e falta de senso. (O Pedagogo, I, 1, 
17,3). 
 
Por isso, aquele que, dentre os filósofos, emulou a verdade, Platão reavivou a faísca da 
filosofia hebraica: ‘Tendo ido eu – diz ele – não me agradou em nada a dita vida feliz (βίος 
εὐδαίμων), repleta de mesas italianas e siracusanas - empanturrar-se duas vezes ao dia e 
nunca se deitar sozinho pela noite, e quantos hábitos acompanham essa vida. Pois, a partir 
desses hábitos, nenhum ser humano debaixo do céu poderia jamais tornar-se sensato 
praticando-os desde novo.’ Platão não era, com efeito, completamente desinformado sobre 
Davi, o qual na sua própria cidade, ao estabelecer a arca sagrada no meio do tabernáculo, 
tendo feito contente todo o povo submisso, ‘diante do Senhor, repartiu para todo o poderio 
de Israel, desde homens até mulheres, a cada um, um rolinho de pão, um pão assado ao fogo 
e um bolo de panela.’ (O Pedagogo, II, 1,18,1-2) 
 
Maior é a união da prudência, a qual exala cheiro de um puro prazer (καθαρᾶς ἡδονῆς). Sem 
dúvida, afirma maravilhosamente a tragédia: ‘Ai! Ai! Oh mulheres, - diz – como entre seres 
humanos, por exemplo, / nem ouro, nem tirania, nem delicadeza de riqueza / tem tão 
diferentes prazeres (διαφόρους τὰς ἡδονάς) / quanto de um homem bom e de uma mulher 
piedosa / uma opinião justa e inteligente’  (O Pedagogo, III, 12,1 [84,1]) 
 
Por isso, parece-me, desde que o próprio Lógos se achegou a nós desde o céu, não se faz mais 
necessário acudirmos a instrução humana, a Atenas e outra parte da Grécia, nem para junto 
da Jônia, agitando-nos de curiosidade. Pois, se nosso Mestre, o qual preencheu todas as coisas 



com santas potências, criação, salvação, beneficência, estabelecimento de leis, profecia, 
ensino, se esse mestre tudo nos ensina agora, também o universo já se tornou, pelo Lógos, 
uma Atenas e Grécia. (Exortação, XI, 112,1) 
 
 

4. Gregório de Nissa 
 
Isso mesmo, eu digo, que adoça toda a vida deles, isso mesmo é combustível da dor. Pois, 
visto que são seres humanos, essa coisa mortal e perecível, e veem os túmulos daqueles a 
partir dos quais vieram a existir, têm a dor como inseparável e intimamente unida à vida 
(ἀχώριστον ἔχουσι καὶ συνεζευγ μένην τῇ ζωῇ τὴν λύπην), se partilham ao menos um pouco 
da capacidade de reflexão. Com efeito, a contínua expectação da morte – não reconhecida por  
quaisquer sinais claros, sempre aterrorizando, como opositora, por meio da incerteza do que 
está por vir, perturba a sempre presente alegria, inquietando as felicidades com o medo do 
que se espera (Sobre a virgindade, 3.3). 
 
Pois viste, se realmente te era possível ver sem perigo, muita confusão de opostos, riso 
misturado com lágrimas e dor combinada com felicidades (λύπην εὐφροσύναις 
συμμεμιγμένην): em todo lugar, a morte se fazendo presente, pelas expectativas, junto aos 
que são gerados, e tocando cada coisa dentre as que são relativas ao prazer (τῶν καθ' ἡδονὴν). 
Quando quer que o noivo veja a face amada, em seguida, sem dúvida também o medo da 
separação se imiscui; e caso ouça a prazerosa voz, então, cogitará o não haver de escutá-la um 
dia; e quando se alegrar na contemplação da beleza, então, mais ainda, se estremecerá com 
relação à expectação do luto (Sobre a virgindade, 3.3). 
 
Com efeito, como ainda poderá, com olho livre, erguer o olhar para a luz familiar e intelectível 
a [alma] que foi pregada seguindo o prazer da carne (τῇ ἡδονῇ τῆς σαρκὸς) e que engajou o 
desejo às paixões/afecções humanas? (Sobre a virgindade, 5). 
 
Assim, antes de tudo, livre e solta, nossa alma ergueria os olhos para o prazer divino e bem-
aventurado (τὴν θείαν τε καὶ μακαρίαν ἡδονὴν), nem se voltará para as coisas terrenas, nem 
participará daquelas coisas julgadas como prazeres conforme acordo da vida comum, e 
transferirá toda potência erótica das coisas corpóreas para a contemplação intelectível e 
imaterial do belo (Sobre a virgindade, 5). 
 
  

5. Considerações finais 
 
nosso coração é inquieto, até que repouse em Ti (Confissões, I, 1,1). 
 
Era aqui, de fato, que eu pecava: Que não nele, mas em suas criaturas, em mim e em outras, 
eu buscava prazeres (voluptates), honras e verdades, e então, assim, eu caia em dores, 
confusões e erros” (Confissões, I, 20). 


