
auxmo a outros departamentos da FAFICH, comprar um micro-computador, 

máquinas eletrônicas, vldeo, microfilmes, leitoras de microfilme etc . 

Os outros númer~ vieram ao sabor dos acontecimentos , sem fonte 

definitiva de financiamento. Ora o CNPq , ora a Pró-Reitori a de Pesquisa, ora 

a própria diretoria da FAFICH, sendo que nenhum destes de forma a financiar 

integralmente a revista. Mas continuamos a existir, apesar dos problemas 

graves de editoração, que queremos sanar. 

Hoje, por contarmos com uma infra-estrutura de secretaria, através da 

FAFICH, podemos pensar em mudanças técnicas para as próximas edições. 

As permutas e a divulgação da revista já estão ocorrendo de forma sistemá

tica. 

Por tudo isto resolvemos mudar a capa da revista. trocar seu nome por 

outro menos restrito, investir na sua divulgação, ampliar o conselho editorial 

e criar um conse lho consu ltivo. Normalizar, enfim, a publicação, aproximan

do-a dos padraes acadêmicos. 

Esperamos e ansiamos por abrir nosso leque de colaboradores . Que

. remos nas páginas de VARIA HISTORIA contribuições de pesquisadores de 

todo o Brasil. Aguardamos seu artigo. 

Assim surge VARIA HISTORIA. Já nasce no número 12. Ou seja, já tem 

história. 

BGFeCBM 

A Realeza Cristã 
em Gregório Magno 

DANIEL VALLE RIBEIRO 

Universidade Federal de Minas Gerais 

O desmoronamento do sistema pol!tico ocidental (476) deixou a Igreja 
desprotegida, ern meio extremamente hostil. Demais, a autoridade do bispo de 
Roma não era reconhecida pelos bárbaros que ocuparam a Itália, a Espanha e 
a África do Norte, por adotarem o arianismo. 

Malgrado pequenas osci lações, as relações entre a Igreja e o Estado 
tendem para o equilíbrio, no final do século V. Prevalece a tentativa de superação 
de dificu ldades, que o objetivo é comum. A presença do bárbaro e querelas 
religiosas não interessam nem ao papa nem ao imperador. 

As relações harmoniosas entre os dois poderes dependiam, evidentemente, 
do reconhecimento mútuo das prerrogativas de cada um. Várias razões, porém, 
concorriam para dificu ltar na prática a separação absoluta dos poderes: o 
prestigio de que gozava a monarquia sagrada e, sobretudo no Ocidente, a 
destru ição da antiga idéia romana de Estado e a penetração progressiva do 
espiritual na esfera do Estado, cujo papel é posto a serviço da Igreja (R. Folz. 
1953).1 

O século VI será especialmente ditfcil. Diante das ameaças que sofr,e no 
Ocidente, a Igreja busca apoio em Bizâncio. Mas fica entre dois fogos: de um 
lado, sofre a pressão dos bárbaros; do outro, está Bizâncio, que chamada a 
protegê-la, tem de ser tratada com absoluta cautela (Rahner, I 964, p. 273). Entre 

1 Sobre a noçao romana de Estado. cf. Fustel de Coulanges. 1888- 92, p . 147-63. 
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a Igreja e o Estado imperial exi Ur · t'HIIll' 111 111 1 dt . ·orll . 111 <l ornmda daquilo 
que Paola Maria Arcari chamou . c rn 1·1111 111111 1 Jlt Jl rlntl.trh . "l'in entro dl una 
religione troppo gíovane con LJnCl ~; t 1tr llllf pr V• t r l1lu" (Ait,. rrl , 1 8, p. 53). Na 
realidade, a Sé Romana nada o i r 11 111,, 11 11 11 I• •r, I' r 11 1r H .r rdillr nperíal. Alguns 
papas conheceram a depo!;>ição, xllto 1 1 1r1111 h 

É nesse quadro de enorrn : lrrHr' l r11r 1. ru •• qr11 11111'• em J o ponti ficado 
de Gregório Magno (590-604) O nowr prp.r • 1111 1 rrJrJ IIIII J 111 -d llarnente con
vencido de que o lmpélio rmuut r r.rltfll • 1 11 pw.·,nr, polltíoa ideal do 
universalismo cristão. E súdito fít I dour1pnr o1 In r I ,, 111 ÜJirrlrdo to a por vezes 
à humildade, que a muitos par c • 1 ti H ttrll rr r 11 I t 

Esse m!stico colocado entr ",H , , r rrt , 1 t 11 1 h 1 1111 1111lr r m.~ brigações do 
governo" trocaria de bom grauo o hnm pr11 tfllh rc' I'' Ir vld 1 11 101 - ltca Como 
tenta fazer, aliás, quando declinn tlt • · .111 r 1 11111 P , 1 •1 11 r.dr l.t r o rrr11 orador 

Perfeitamente identificado ccH r\ r !11 11 11 '' ' di J,r ft lJ • u l' r11 o, regório é 
levado a aproximar-se das m 11r11 qt 11 1:. rjt J • 1 r •r lll 111111 rrr no Ocr I nte, de cujos 
reis assume a direção espi rítU'il. Juv1 111111 1Jicr dt 'h •v.~ r •, 1" cimA das contin
gências e de propor aos seus ontnltll 11 11 111•r ;o, tn 11 r t~tlr1L pçãa cristã do homem 
e do mundo na qual a reflexao tdll t 11 porl111 r t,Upil ltlq 1 special" (Reydellet, 
1981, p. 442). Com efeito, a x )t :11 pr ot ll1 111t t ,, t çjrH I(l MAgno transparece na 
sua teoria da realeza cristã. 

Algumas obras do papn H m I 1 I r quiel, Moralia in Job -
foram iniciadas antes de su 11 ,,,, " .. c 1 "' pt lllilrc:ndc, mes conclui das quando 
já era pontífice (Gi llet, 1 G2, 1 lO) I ,, > 11 1c1· Ir<~ q 11 para I sua atividade 
intelectual ligava-se estreit· nH 111 • • 11.1 !r H11,..to pi• co 1.2 

Todo o pontificado grogo1 1 trJu lr rr .t c ,,,., ,11 1111! l .1entirnento de fidelidade 
à ordem antiga e o apelo ê Or(J 111 qr11 •.o •• d.I IJ •I 1 Or ÇJório teve o mérito de 
"descobrir" o Ocidente, iskl , d Ir rt/r 11 ' ' I 111 111 p u n, L 111 0 a, ue será o palco 
principal de sua atuação. D ·' pt.IClllold c .c"' h 11 tro, busca apoio de reis e 
rainhas para exercer sua rni ' ~"o ' vr 11 11r llt.rdor. I . tt ml ,o cl ro sua autori
dade e firma jurisprud ncr 1 jo p rp, tdn 'ul 11 ' I r ojrr, u pas a a ter efetivo 
controle sobre a disciplln· 111 .1;1' .ll t,ll Ap ' o çhuqu com o imperador 
Maurfcio e com o patriar E1 C llol.trlt 11oplt (1 1 ' ), r t· n1 o poder sobre o clero 
da Gália. Fixa com precr o H cinulnn 1 uflcl, 11 doi lqr Ja, egundo o que está 
expresso nos quatro con llio · t:l llll 111 o: (A gistrum V, 59). Ao precisar 
matéria doutrinéria. pret ndi di ,1p rr IIJdlqu r dt'JVId do clero gaulês. 

Conselhei ro moral o ob1 r 111 :., c ll lqóri til rit -se aos prlncipes para 
adverti-los e lembrar-lhes eu~ d v r 1 ~ r lt qov 111' nt cristãos. Assim, exorta 
Childeberto da Austrá i a n o pra1nov ,r I 1 ao epi copado e a lutar contra 

2 Sobre Gregório Magno, ot. 13 liflol, 19211: l )tlf l lon. l r, , rt \111 me nt mente. Glllel, 1952 eReydellet, 1981. 
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lrnoni (Reg V. 60). É ampla a correspondência com Brunilda, mãe de 
Cl1il b 1to. com a corte de Toledo e com os demais prfncipes europeus. 
M~nll ,H1 1- · e, 1, o propósito deliberado de trazer ao rebanho povos ainda não 
~~~ ti. nlz do., , chamar à ordem reis convertidos, mas pouco atentos às coisas 
clnl A, tilttde de Gregório é, porém, a do pastor zeloso que aconselha. O que 
o rtrHf11 f t · vontade de estreitar a colaboração, não a de subordinar o Estado à 
I Jr ltJ /\o ue aspira é que o poder secular sirva ao deslgnio d'vino de salvação 
do 11om m, numa retomada da doutrina gelasiana de dualismo e cooperação 
ri poderes (Pacaut, 1957, p. 28-9; nova edição, refundida, de í 989, p. 27). 

Gregório Magno tem sido visto mais como um papa da Idade Média ou 
como um soberano do que propriamente coma bispo de Roma. De nossa parte, 
flllgamos que ele ainda esté preso à Antigü·idade, é o último papa da perfodo. 
Sofre da nostalgia de Roma. Permanece ligado ao Império, polftica e sentimen
talmente. É através de sua noção de que o poder não se confunde com atribu to 
pessoal que esse romano trpico rompe com a Antigüidade e abre perspectiva 
nova para a Idade Média. ~ ao afirmar que o poder é uma função, não um 
privi légio, que Gregório se torna o primeiro papa do medioevo. Marc Reydellet 
percebeu muita bem que Gregório adqui re a estatura de soberano espiritual do 
Ocidente porque emprega sua autoridade episcopal sobre toda a Europa, 
promove a reconquista espiritual dos anglos e se corresponde com monarcas 
para o benefício das igrejas locais. (Reydellet, í981, p. 452). 

Dissemos antes que o papa Gregório votava particular estima ao Império, 
que julgava universal por sua natureza e vocação. Em sua correspondência, o 
papa designa-o sancta Respublica ou christianissimum lmperium. Em seu 
pensamento, a universalidade é atributo da Igreja. Dar existirem dois princípios 
de universal idade - a Igreja e o Império. Embora se confundam, constituem 
campos. distintos que se completam para a plena rea lização de um objetivo 
comum, isto é, o de empreender o projeto divino da salvação. Desse modo, cabe 
ao papa conduzi.r o rebanho e ao imperador assegurar a paz à Igreja para que 
"o reino terrestre esteja a serviço do reino dos céus" - "terrestre regnum 
coelesti regno famuletur - (Reg 111 , 61), o que seria, segundo a fórmula de 
Arquill iére, "a concepção ministerial do Império cri stão" (Arquill iêre, 1955, p. 
124). 

Consciente da superioridade do sistema imperial, o papa sublinha em duas 
oportunidades o contraste entre a "imperador, senhor de (homens) livres" , e os 
''reis das naçOes, senhores de escravos''- "imperator dominus liberorum '' e 
"reges gentium domini servorum". Assim, em setembro do ano 600, reprova a 
bruta lidade do ex-consul Leoncio, que fizera açoitar funcionário acusado do 
crime de malversação. O papa declara que tal procedimento ofende a Deus, 
mancha a reputação do seu autor e sobretudo obscurece a glória do imperador 
porque "entre os reis das nações e o imperador dos romanos existe a diferença 
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de que os reis das nações são senhores de escravos, enquanto o imperador dos 
romanos é senhor de homens livres" (Reg XI, 4). Três anos depois, ao cumpri
mentar Focas pela sua ascensão ao trono imperial, Gregório sugere algumas 
reformas indispensáveis após o reinado tirânico de Mauricio: "Que todos reto
mem a posse tranqüila de seus bens a fim de que se alegrem sem temor do que 
adquiriram honestamente. Que cada um reencontre sua liberdade sob o vosso 
piedoso governo. Porque, entre os reis das naçe>es e os imperadores da 
República, há essa diferença - os reis das naçe>es são senhores de escravos, 
enquanto os imperadores da República são senhores de homens livres" (Reg 
XII I, 34). Portanto, aos olhos do pontffice, o Império aparece como forma moral 
sup rior aos reinos que se constituem no Ocidente. A esses diferentes reinos, 
segundo a óptica do papa, opõe-se o Império, fundado no direi to. Por isso, 
Gregório encara o velho sistema político romano como protetor da libertas. Sabia 
perfeitamente, entretanto, que a tirania floresce em qualquer parte, sob o 
imperador ou sob os reges. Conhecia também, por experiênci pessoal , a 
fragilidade da teoria em que repousava sua crença no Império universal. Pode 
ter-lhe escapado a profundidade das alterações que se processavam; estas 
somente se operaram na segunda metade do século VIl, quando os árabes se 
apoderaram do Mediterrâneo e os eslavos ocuparam o llfrico, cortando a 
comunicação entre a Oriente e o Ocid nte. Mas viu , seguramente, que na 
Ocidente o mundo desabava: foi obrigado a enfrentar sozinho os lombardos às 
portas de Roma. 

Façamos pequena digressão. Foi exatamente a presença dos lombardos 
na planfcie do Pó (568) um dos fatores favoráveis ao papado. Ocupado com o 
avanços dos búlgaros, persas e árabes. o Império Bizantino não pOde d sguar
necer suas defesas orientais e atender o pedido de ocorro que lhe chegava da 
Itália. O outro fator foi a referida expansao do Islã. A queda da Sina, do Egito e 
da África nas mãos dos árabes aumentou o prestfgio do pa a no Ocidente e 
acabou par eliminar importantes rivais do bispo de Roma -os patriarcas de 
Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Não se equivoca. pois, o historiador francês 
F. Lot quando diz que o triunfo do Islã propiciou indiretamente o engrandecimen
to de Roma "em virtude da rufna das grandes cidades do Oriente, berço do 
cristianismo" (Lot, 1951, p. 329). Sua rival agora era apenas Constantinopla. 

Sabemos pela correspondência de Gregório Magno que a Igreja possui 
considerável patrimõnio, recursos econOmícos de monta e beneficia-se de 
d nativos. O papado é o maior proprietário da Itália. Por outro lado, inexiste poder 
civil permanente em Rama. ~ o papa quem socorre a população menos favore
cida, protege prisioneiros e escravos, aprovisiona e defende a cidade contra as 
rnvase>es. Torna-se a única força capaz de opor-se aos lombardos. Desenvolve 
ainda intensa atividade diplomática. De tudo isso lhe advém grande prestígio. 
O papa é o senhor da cidade e o único representante do Império. A Igreja, 
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111 11 h •n 1 dn uctoritas de Roma 
1 i tu111 rn o pensamento gregoriano. O que Gregório busca, eviden-

lt ·r 11111 111 , 0111ra justificativa do poder. O que oferece é uma imagem nova da 
• ll " l1 lt . polltrca O Império, caso subsista, será oriundo de uma necessidade 

do 11 1111 1d A perspectiva de Gregório é a do rexideal, fundado namorai. Nessa 
11 1lr 1 t rr na, preparação para a realeza divina, todos são convidados, ninguém 

1 11 , clufdo- imperator ou reges gentium. O papa renova a tradição patrfstica 
· 'I H u nta uma teoria sobre a origem e o fim do poder. 

Não será exagerado lembrar, de passagem, que a idéia de universalidade 
dn lrnpério vem da Grécia. Rlósofos helenos, sobretudo os estóicos, puseram 
1 r n relevo a noção de comunidade humana. Das conquistas de Alexandre 
xtrafram a idéia da missão universal da civi lização grega. Rama se atribuiu, por 

imitação, a mesma tarefa civflizadora. ssa noção de Império como centro 
fundamental da civilização foi "purificada" pelo cristianismo, cuja missão era 
ssencialmente ecumênica. A medida que o Império se cristianiza, a idéia 

rmperial penetra os meios eclesiásticos. Leão I representa a sfntese acabada 
desse universalismo romano-cristão, como se vê no seu 82f! sermão. In Natali 
Apostolorum (Sources Chrétiennes , 69). De sua parte, a liturgia será o principal 
instrumento de propagação do novo universalismo. O Império aparece, então, 
aos olhos dos homens como o ideal de cu ltura, em noção quase religiosa (Folz, 
1953, p. 12-3). 

Gregório Magno não é, certamente, um inovador. Tampouco um mero 
divulgador, como pretenderam historiadores alemães, que viram nele o criador 
de um "tipo vulgar de catolicismo medieval".3 Mas o cristianismo lhe deve, a pó 
séculos de espera, a oportunidade de inspirar a vida polftica. Apoiado nas 
Sagradas Escrituras, e tendo por m stre Santo Agostinho, elabora teoria sobre 
as atribuições do poder. Suas idéias resultam de sua grande experiência como 
pastor e administrador. 

Antes de Gregório a doutrina polftica estava "implfcita", refletia a observação 
que os autores faziam da realidade social. Era uma espécie de adaptação ou 
de uma transfiguração. Com ele, ao contrário , existe uma forma teórica de 
abordagem polftica (M. Reydellet, 1981). A monarquia aparece em torno dele 
coma a única forma de governo existente. O papa não tem escolha: é 
"monarquista por necessidade". A autoridade episcopal, no seu entendimento, 
reveste-se das mesmas características da autoridade leiga - "quem detém o 
trtulo de pastar está carregada de pesadas inquietações. de sorte que é diffci l 
saber se exerce os deveres de pastor ou de um grande da terra" (Reg I, 24). A 
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doutrina gregoriana estabelece principias e exigências aplicáveis a todos, sem 
exceção, ao lmperium e aos Regna. Diante dos deveres do seu cargo, o 
imperador não se beneficia de qualquer privilégio, não escapa à norma geral, 
equipara-se ao rei ou ao bispo. No pensamento de Gregório, o poder é uma 
missão, um dever, não um privilégio, e deve ser exercido em benefício da 
coletividade. Prevalece, aqui, a idéia de serviço. 

Gregório preocupa-se com a ética dos governantes, inquieta-se com os 
males que o poder pode acarfetar. Princfpios devem ser respeitados para 
preservar a dignidade dos que exercem função de mando público. Por isso 
adverte dos perigos que cercam o poder, alerta sobre os sonhos do ambicioso 
(Mor 4, 30. PL 75, 688), comenta a soberba e fala do tirano, ou seja, do mau 
príncipe. Mais pastor do que teólogo, preocupa-se também com a salvação dos 
reis, pelos quais se crê responsável perante Deus. 

Sua visão do mundo é menos linear ou menos histórica que a de Santo 
Agostinho, escreveu M. Reydellet (Reydeller, 1981, p. 466). Mas depois da 
queda do Império do Ocidente foi o primeiro a reatar a patrística e a extrair dos 
textos sagrados uma linha politlca. Com efeito, a conjuntura ocidental reclamava 
uma sfntese, uma ideol.ogía. Gregório procurou uma explicação e uma solução 
para os problemas do mundo. Sua época é a do nascimento da Europa, quando 
a emergência dos regna assinala uma nova etapa nas relações entre a Igreja e 
o Estado. Os prfncipes católicos ortodoxos marcham em bom entendimento com 
Roma. Essa é a realidade nova que se abre ao papado e propicia a expansão 
da Igreja. É em tal perspectiva que o ensamento polftico de Gregório Magno 
deve ser interpretado. 

A doutrina do papa precisa a atribuição dos poderes em termos de estreita 
unidade, ou seja, sem distinguir o temporal do espiritual. Sua Regula pastoralis 
destina-se, igualmente, a reis e a eclesiásticos. Gregório repete São Paulo, 
reafirmando que o poder, bom ou mau, tem aos seus olhos uma justificativa. 
Sempre preocupado com a doutrina antiga, exalta a uti lidade do poder e afirma 
que "a boa administração encontrará recompensa junto de Deus'' (Mor 26, 26. 
PL 76,374). Observação oportuna, numa época em que o poder rea l se origina 
da conquista militar. 

O tema do prfncipe a serviço da Igreja aparece na correspondência com 
os reis e o imperador. Nas Moralia depara-se-nos a exegese alegórica do 
rinoceronte. Gregório compara esse animal aos poderosos deste mundo e faz 
referência à sua observação pessoal: "Lembro-me, freqüentemente, de ter visto 

ste espetáculo: como o rinoceronte se irritava para atingir duramente e, levan
tando seus chifres, aterrorizava os pequenos animais, ameaçando-os de morte, 
de exílio e de condenações; de repente, pelo sinal da cruz impresso em sua 
fronte, todo o fogo de sua cólera se apagou e, convertido, pós fim às suas 
ameaças'' (Mor 31, 2. PL 76, 574). 
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1\ r~ lus o a testemunho pessoal, expressa no inicio do texto, afasta a 
fill' •, lhilldAde de referência à conversão de Constantino, e parece indicar a 
h 'li 1hr . 111 n d acontecimento contemporâneo. Trata- se provavelmente da con
v• r· CJ do vi sigo do Recaredo (589), ato político e religioso de capital importân-

1, 1 1 1\ conversão do imperador romano aparece explicitamente adiante: "Quem 
11 1 . 1, ntl~o. acreditado, no começo da Igreja nascente, que esse principado 
11 11 o. li e indomado, esse rinoceronte, que nos primeiros tempo desencadeava 
; 11 n ças e tormentas, devolveria a Deus sua semente, isto é, responderia com 
•, u atos à pregação recebida ... eis, com efeito, que ele promulga leis em favor 
l Igreja" (Mor 31, 7. PL 76, 577).5 Vemos, aí·, com iniludfvel clareza, o Império. 

Releva observar que o rinoceronte não é somente o Império. Os reinos 
n scentes, cristianizados e ortodoxos, estão igualmente associados à missão 
da Igreja M. Reydel let registra com lucidez que o Império perde sua especifici
uade, já que funda sua legitimidade na História. A noção de serviço que o 
cristianismo confere ao poder, transfere a pessoas muito do peso da instituição 
polftica e acaba por anular a idéia de missão providencial. Imperador e reis têm 
agora tarefa comum em benefício dos súditos. Esse ministerium Dei faz do 
Estado um i1nstrumento de salvação. 

Rque claro, porém: Gregório não pretendia submeter os príncipes à sua 
autoridade. Em outros termos: respeita a jurisdição monárquica. Ao atribuir um 
grau de sacralidade ao poder civi l, tem em vista a concepção de uma ordem 
cristã do mundo. Desse modo, não restringe a dinâmica do Estado, como tende 
a fazer, aliás, quando do seu choque com o Império Bizantino. Mareei Pacaut vê 
em Gregório Magno a ruptura da tradição ''constantiniana" e uma opção de
liberadamente extraída das idéias oontidas no sistema gelasiano (Pacaut, 1989, 
p. 29). Ruptura e escolha que irão informar o caminho político do papado 
medieval. 

Temos, pois, que as concepções políticas do papa refletem sua visão 
mística do mundo. A doutrina gregoriana não conflita com a soberania do Estado, 
mas é uma tentat.iva no sentido de estreitar a colaboração entre os poderes. 
Fazer de Gregório um campeão da ideologia Igreja-Estado toca o anacronismo. 
Não existe a suposta teocracia de Gregório Magno. É correto afirmar que, ao 
"legitimar" o poder temporal pela devoção à Igreja, abria espaço às monarquias 
que se formavam e rompia os laços que privilegiavam a união lmpério-lgreja .6 

O papa Gregório sabe que, pelo menos no Ocidente, a vocação universal do 
Império está arruinada. Ao pedir auxilio a prlncipes austrasianos para reprimir 

4 A reconcíliaçao de Recaredo deu-se segundo o rito das I reías da G lia e d Espanh • isto é, p la unç o. 
Em Roma. diferentemente, o ri to era o da 1mposlçao das mãos 

5 A documentação encontra-se m Roydellet, 1981 , p. 475-76. 
6 Paola M. Arcari tece excelente critica ao equfvoco teórico do Império cristão (Arcarl, 1968, p, 671 e ss.). 
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abusos da Igreja local, não tem intenção de submetê-los ao seu poder. Nada 
mais claro que o próprio documento emanado de sua chancelaria. "Às vezes, 
para romper a dureza" (dos maus)- escreve Gregório -, "a Santa Igreja, 
porque não é capaz por suas próprias forças, pede ajuda a esse rinoceronte, 
isto é, ao princípe da terra" (Mor 31, 5. PL 76, 576). Trata-se apenas de 
colaboração ocasional, a que recorre em determinadas circunstâncias. O exer
cicio do poder, qualquer que seja sua natureza, jnscreve-se numa visão mais 
ampla da doutrina gregoriana. 

O pensamento polftico de Gregório presta-se, de resto, a interpretações 
exageradas. Arquil liêre insiste na concepção ministerial de poder e faz desse 
papa um fervoroso adepto do agostinismo polftico (Arquilliêre, 1955, p. 121 -41). 
Dudden afirma que, no caso de conflito de jurisdição, Gregório não havia, 
teoricamente, tentado harmonizar os dois campos (Dudden,1905, p. 249, v. 2). 
De sua parte, Paola Maria Arca ri sustenta que ele é o apóstolo da teocracia , que 
despreza as autoridades civis e sonha em "erigere la Chiesa come Stato" (Arca ri, 
1968, p. 339).7 

Como mostrou Mareei Pacaut, a preocupação de Gregório Magno era evitar 
a ·fragmentação religiosa que poderia favorecer a dispersão e o isolamento 
políticos decorrentes do estabelecimento dos bárbaros no Ocidente. Para isso, 
tornava-se imperativo gerar certa coesão em torno de um pólo único, a saber, a 
Igreja. Não via outro meio de alcançar esse objetivo senão reafirmando as 
prerrogativas do papa, a primazia romana. Essa tendência simplificadora con
duzirá no futuro a outro caminho que fará do bispo de Roma o principal, o único 
promotor e defensor da autoridade eclesiástica, da autoridade da Igreja. Quanto 
a ele, propriamente, considera-se, segundo a tradição, sucessor de Pedro e por 
isso com autoridade moral para liderar a vida religiosa no Ocidente (Pacaut, 
1989, p. 27). Fazer de Gregório, como se pretendeu, um instrumento da teocracia 
é um exagero, repita-se. 

Note-se que Gregório não concebe a priori sua doutrina. Ela resulta , vimos, 
de sua experiência pessoal de pastor e administrador. Seu pensamento tem 
raízes na tradição romana e ocidental. A concepção ministerial de poder encon
tra-se já em Santo Ambrósio e expressa uma recusa das teorias orientais. Como 
salienta Arquilliêre, o esforço do bispo de Rom~ é para subordinar a polftica à 
moral, ao contrário do imperador bizantino que fazia da religião um departamen
to da política (Arquill iêre, 1955, p. 137). Gregório abre "uma via que será 
amplamente seguida durante a Idade Média- a via da razão e da nação, ao 
lado da qual os Carolíngios abriram uma outra: aquela em que o papa e o 

7 A J. Carlyle considera Gregório Magno um dos cri dores do dire1to divino (Car1yl . 1903, p. 147 e 153. 
v. 1) 
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1t, 11 H li , or deveriam caminhar juntos para dominar o mundo" (M. Reydellet). 
M1 1: mo endo herdeiro da concepção de pr.incipatus da Sé Romana, Gregório 

ja ser o omnium dominus. 
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