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A temática a ser abordada neste artigo, a saber, o ideal monástico no epis
tolário de S. Jerônimo, tem por objetivo problematizar e compreender o modelo de 
vida ideal para este Padre da Igreja e por que ele não consegue pôr em pratica o 
modelo que concebe. 

Consideramos de vital importância tecer alguns comentários acerca de 
quem foi S. Jerônimo e em que momento ele viveu, para melhor compreendermos 
o seu modelo de vida monástica e como este foi posto em prática. 

Jerônimo nasceu em Stridon, na Dalmácia, de uma famma anstocrática e 
cristã em meados do IVº sêc., fez seus estudos em Roma, onde recebeu uma 
formação clássica, estudando grámatica e retórica através de autores corno Virgí
lio e crcero. Viajou pelo Oriente, quando entrou em contacto com monges egfpcios. 
Foi secretário do papa Dámaso, até a morte deste. Após este acontecimento, ruma 
para Belém, onde funda um mosteiro e realiza sua principal obra, a tradução da sr
blia do hebreu diretamente para o latim, a conhecida Vulgata. 

O IVº séc., momento em que Jerônimo viveu, é um perrodo crucial do devir 
histórico, como afirma o pro f. Marrou: u A história registra uma mutação ... Um no
vo espfrito se manifesta nos diversos campos, desde a técnica mais material e as 
formas exteriores de existência cotidiana até a mais secreta estrutura da mentali
dade coletiva •• a idéia e o ideal que se faz do mundo e da vida dos homens desse 
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tempo .. . "''' E o 1nfcio de uma nova etapa da história, que denominamos Antigüi
dade Tardia, a quaJ mais que uma fase de transição entre a Antigüidade Clâssica e 
o Medievo constitui um novo e original momento da história 

É no IVº sec. que ocorre o estreitamento da relação da Igreja com o Império 
Romano, processo iniciado por Constantino, quando este concede a liberdade de 
culto ao Cristianismo. Esta vinculação crescente entre a Igreja e o Império foi vista 
com extrema desconfiança por Jerônimo: "A Igreja tomou aos prlncipes em seu 
seio e assim, evidentemente ganhou poder e riqueza, mas em troca perdeu força 
interior". C2> Ou seja para Jerônimo a Igreja, ao estreitar os seus laços com o Impé
rio, estava sujeita a um declfneo de hrvel moral, que era um dos fatores de sua 
sustentação e de seu crescimento. 

No entanto seria errôneo pensar que Jerônimo estivesse criticando o Império 
oomo algo danoso para a Igreja. Na verdade, o que o Santo Padre critica é a so
ciedade romana, esta sim corrompida e decadente, capaz de contagiar o Cristia
nismo e sua Igreja. Vejamos então o que S. Jerônimo escreve acerca da socieda
de romana: "Porque no meu povo natal, onde toda a rusticidade tem assento, o 
ventre é Deus e se vive o hoje. O mais santo é o mais rico" (3); e ainda: "E é assim 
que as viúvas pagãs costumam andar: com a cara pintada de arrebol e alvaiado, 
luzem em vestidos de seda. resplandecem de pedras preciosas, penduram nas 
orelhas as pérolas mais preciosas do Mar Vermelho e despreendem fragãncia de 
musgo" 14> 

A solução encontrada por Jerônimo para que o nfvel moral do Cnstianismo 
se mantivesse e também para que a sociedade romana pudesse se regenerar, al
go extramamente importante para um cnstão que guardava muito de sua romani
dade, passava pela via do monacato. 

Surg1do no IIIQ séc., no Egito, o movimento monacal foi a corrente que mais 
crit1cou a vinculação do Igreja ao Estado, através da negação da polftica, da socie
dade, da cultura. No decorrer do IVº séc., o monacato, devido a sua proposta de 
um total afastamento da sociedade, e a seu estilo de vida, que procurava imitar o 
do cristianismo primitivo, tornou-se o modelo de vida cristã mais perfeito. Sendo 
que o monacato passou a ser considerado uma espécie de martrrio, o chamado 
martfrio branco. 

O epistolário de Jerônimo permite concluir que ele partilhava de tal idéia. 
Suas referências à vida monâstica são constantes. No entanto, S. Jerônimo não 
redigiu uma regra, apesar de na carta 22, enviada a Eustóquia, haver um amplo 
programa de atividades para comunidades monásticas: "O primeiro compromisso 
ou pacto entre eles é obedecer os superiores ... Se reúnem depois da hora de no
na, cantam salmos e lêem as Sagradas Escrituras. Ao seu término, estão senta
dos e em silêncio, e o que chamam padre faz um comentãrio ••. Durante a comida 
nada falam nem fazem rurdo. Tornam pão, legumes e hortaliças condimentadas 
com sal e azeite. Somente os velhos bebem vinho". ts) 

Apesar deste programa de v1da monástica ser endereçado a uma comunida
de, para Jerônimo o monacato mais perfeito é o anacoretismo, ou seja, a vida soli-

1 - MARROU, Henn -lrénée. Decadencia Romana o Antlgüedad Tardia?, p. 15. 

2 - JERÔNIMO, citado por MAIER, Franz Georg. Las Transformaclones del Mundo Medlter-"'neo. p.42. 

3 - JERÔNIMO, Carta 7,5. 

4 - JERÔNIMO, Carta 127,3. 

5 - JERÔNIMO, Carta 22, 35. 
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tána, como ele própno afirma: '"terrrse disputado muito que gênero de vida seJa o 
melhor; o solitário ou a vida em comunidade. A primeira é certamente preferrvel à 
segunda" t6>; ou ainda: "Oh! deserto em que brotam as flores de Cristo! Oh! solidão 
em que aquelas pedras de que, no Apocalipse, se constroem a cidade do grande 
Rei! Ohl ermo que goza da familiaridade de Deus" m. Ou seja, a solidão, a vida 
longe do mundo é o caminho mais perfeito para atingir Deus e, por isso, constitui o 
cerne do ideal monástico de Jerônimo. 

Passemos então a falar da experiência monástica de S. Jerônimo, ou me
lhor, de como ele colocou em prática o seu ideal de vida monacaJ. A vocação para 
tornar-se um monge foi despertada no Padre da Igreja ainda durante seus estudos 
em Roma e intensificou-se quando de sua viagem pelo Oriente, onde entrou em 
contacto com monges egfpcios. No entanto, a primeira tentativa de Jerõmmo de 
tornar-se monge ocorre quando ele ingressa na comunidade de Aquiléia, JUnta~ 
mente com seu companheiro de estudo em Rom~ Bonose. 

Aquilêia foi uma das primeiras comunidades monásticas da Itália. Não se ca
racterizava por um ascetismo rigoroso, nem pelo isolamento dos monges, Já que 
estes podiam circular livremente, pois não existia clausura. Na verdade Aquiléia 
era mUlto mais um drculo de intelectuais cristãos que pretendiam dedicar-se ao 
estudo e à contemplação de Deus, do que uma comunidade monástica no moldes 
orientais. 

Apesar de ter abandonado Aquiléia, a lembrança dos dias v1didos naquela 
comunidade se faz presente na sua obra, como na Cronica, onde chama os mon
ges aquileanos de ''coro de bem-aventurados" tsJ. Somente após esta expenênc1a 
é que Jerônimo se retira para o deserto, para viver de acordo com o seu modelo de 
vida perfeita. o local escolhido foi o deserto de CáiCIS, na srria. T ai decisão parece 
ter sido profundamente influenciada pelo célebre sonho que S. Jerônimo teve em 
Antioquia, e que ele mesmo relata: "Não podia separar-me da biblioteca que havia 
formado em Roma a custo de muito esforço. Havia derxado de comer- pobre de 
mim - para ler Túlio. Nem mmhas vignias noturnas eram obstáculos para, ato se
guido, tomar em minhas mãos a Plauto. Se entrava em mim a razão e decidia ler 
alguns dos profetas, me produzia tédio seu estilo mal lapidado e, por culpa de mi
nha cegueira, não conseguia descobrir sua luminosidade ... estando assim, sinto 
de repente que aJguêm me arrebatava em esp(rito e me levava diante do tribunal do 
juiz ..• Interrogado sobre minha condição e estado respondi que era cristão. Men~ 
tes - disse o que estava sentado - tu es ciceroniano, não cristão. Onde está teu 
tesouro está também teu coração ... A partir de então me apaixonei pelos livros di
vinos como nunca havia estado pelos profanos". C9> 

A decisão de Jerônimo de partir para CâJcis satisfez a dois de seus desejos: 
o primeiro, de viver como monge; o segundo, de tentar abandonar a formação 
clássica, principalmente após o sonho acima descrito. No entanto, as cartas es
critas por Jerônimo durante sua estada em Cálcis estão repletas de lamentações 
devida à solidão pela qual estava passando, como podemos notar nesses trechos: 
"Grande alfvio terá a minha solidão se recebo cartas de meus amigos"; C10l "A pe-

6 - JERÔNIMO, Carta 130,17. 

7 - JERÓNIMO, Carta 14,10. 

8 - JERÔNIMO, citado por MORENO, Franetsco. San Jerónlmo - La esplrttulldad del desler
to, p. 33. 

9 - JERÔNIMO, Carta, 22,30. 

10 - JERÔNIMO. Carta, 8, 1. 
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núria de papel é rndfcro de que vrvo na solidão •.• "; ,, 1' ou ainda: "Agora falo com sua 
carta, abraçcra, ela fala comigo, só ela sabe latim. Porque, aqui, ou se tem que 
aprender uma lfngua bárbara ou calar-se" U2l 

Do mesmo modo é possrvel perceber que, para Jerônimo a sua estada em 
Câlcis é penitência pelo pecado de ser mais ciceroniano do que cristão, ou seja, de 
ter deixado que seu sentimento de romanidade tivesse maior importância que sua 
fé cristã. Vejamos as palavras de Jerônimo: "Vindo, pois, o grão; como jâ anterior
mente te escrevi, eu recebi a investidura de Cristo em Roma e agora estou encer
rado na fornteira bárbara da Sfria. E não pensas que foi outro que ditou contra mim 
esta sentença. Não, fui eu mesmo quem determinou o que eu merecia". (13) 

A estada de Jerônimo no deserto durou cerca de 3 anos. Quando surgiu a 
primerra oportunidade ele partiu de seu isolamento. Tal ocorreu quando do cisma 
miano, que fez surgir em Antioquia, cidade localizada perto do deserto de CAleis, 
quatro bispos. Essa confusa situação acabou por refletir-se no mosteiro onde es
tava Jerônimo. Aproveitando a ocasião de disputa teológica, ele parte para a casa 
de Evagrio, em Antioquia. De lâ escreve ao papa Dãmaso, solicitando orientação 
acerca do arianismo e tecendo crfticas à comunidade que deixara: "E primeira
mente, ante de falar contigo de minha fé, que conheces perfeitamente, não tenho 
outro remédio que clamar contra a bârbarie deste lugar com os versos que correm 
por af: 

Que raça de homens ou que pátna 
consente tão bárbaro costume? 
Se nos veda hospedagem na praia 
e, entre gritos de guerra, 
não nos desejam pôr em pê na Arena. 

Et cetera. Passagem que tome1 de um poeta pagão (VirgOro), a ver se os que 
guardam a paz de Cristo aprendem algo de um pagão". 114> Em suma, a tentativa 
de S. Jerônimo de v1ver plenamente o ideal monástico termina por ser um fracasso. 

A derradeira tentativa de Jerônimo para tomar-se monge ocorre após a 
morte do papa Dãmaso, que levou o Padre da Igreja a abandonar Roma~ a insta
lar-se em Belém, onde funda um mosteiro no qual terminará seus dias. E preciso 
frisar que a comunidade fundada em Belém é bastante semelhante ao mosteiro de 
AqUIIéia, ou seja, ma1s um grupo de Intelectuais cnstãos interessados no estudo e 
na contemplação do que uma comunidade ascética nos moldes do monacato 
oriental. 

Torna-se claro que há uma grande diferença entre o que poderfamos chamar 
de teorização Jeronimiana acerca do monacato e a maneira com que o Santo Padre 
colocou em prática o seu ideal de vida monástica. Cabe então a pergunta: por que 
essa diferença? A resposta, evidentemente, estâ em um conjunto de fatores e 
elementos, parecendo-me essencial a dicotomia que existe na personalidade de 
Jerônimo, fruto de uma época de transformações. 

S. Jerônimo tem uma profunda fé no Cristianismo, que ele observa estar 
ameaçado pelo contacto cada vez maior com a sociedade romana, uma sociedade 
cheia de vfcios e corrompida. Por 1sso, o monacato, com sua negação, seu atas-

11 - JERÔNIMO, Carta 11, 1 

12 - JERÔNIMO, Cana 7,2. 

13 - JERÔNIMO, Carta 16, 2. 

14 - JERÔNIMA, Carta 17,2. 
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tamento da sociedade parece-lhe a pr.oposta salvadora e regeneradora da IgreJa e 
do mundo romano. Disso deriva toda a sua teorização rigorosa acerca do mona
cato. 

No entanto, Jerônimo também é um romano que recebeu toda influência da 
cultura clássica através da educação, como provam essas palavras sobre o sa
que de Roma, em 41 O: "foi tat a confusão que me causou a devastação das pro
vrnclas do Ocidente e, especialmente, a da cidade de Roma que, como diz o pro
vérbio vulgar, não sab1a nem meu próprio nome. Ass1m calei-me por muito tempo, 
pois sab1a ser tempo de lágrimas". I1Sl A romanidade de Jerômmo realizava-se nos 
grupos de mtelectuais que freqüentou por toda a vida. 

Portanto, podemos concluir que a diferença entre o ideal monástico jeroni
mtano e o modo como S. Jerônimo viveu o seu modelo de v1da monacal, antes de 
ser uma diferença constitui uma tentativa de união de dois sentimentos: o ser cris
tão e o ser romano, através de uma vida monástica em que o estudo, que tem co
mo objeto central as Escrituras, se mescla com práticas ascéticas bem menos ri
gorosas do que as do monacato tradicional tanto ocidental quanto oriental. Esta 
simbiose tem sua expressão maior no moste1ro de Belém. 

Em suma, no momento em que a Igreja e o Império se uniam cada vez mais, 
quando, gradativamente, o ser romano se confundia com o ser cnstão, S. Jerônimo 
representa um dos primeiro romanos-cristãos, este novo ser que surge na Antigüi
dade Tardia, para os quais Roma torna-se de capital de um Império pagão, a capi
tal do cristianismo, como Jerônimo mesmo afirma: "Eu falo com o sucessor do 
pescador, com o discfpulo da Cruz. Eu, que não reconheço outra primazia que a 
de Cristo, me uno pela comunhão a tua beatitude, a dizer, a cátedra de Pedro. So
bre esta pedra está edificada a Igreja. (16) 
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