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 A problemática deste resumo discute a conciliação entre a  obediência ao poder 
imperial e o cristianismo, tratada por Orígenes no século III. O objeto de estudo do referido 
resumo é a fonte primária Contra Celso, escrita por volta de 250 d.C. pelo autor cristão 
Orígenes de Alexandria 185 – 252 d.C, aproximadamente. Este é um apologista cristão que 
se insere no contexto imperial romano que vai de meados do século II a meados do século 
III.  A delimitação do tema da monografia é a polêmica literária entre os autores helenistas 
romanos  pagãos e os helenistas cristãos, onde estes últimos tentam legitimar a religião de 
Cristo para a aristocracia  romana e para os imperadores. Orígenes responde a obra do 
pagão Celso em todos os seus pontos, sendo possível a reconstrução da sua obra o 
“Discurso Verdadeiro”, que foi perdida. Celso procura desmoralizar os cristãos fazendo-
os parecer  pessoas  incapazes  de  pensar filosoficamente. A atitude de Celso denota um 
número significativo de cristãos entre a aristocracia romana, como mostra também a 
existência de intelectuais cristãos.    
 É na tentativa de ganhar respeito perante a sociedade pagã que os apologistas 
intelectuais cristãos vão procurar apresentar o cristianismo conciliado a filosofia 
helenística pagã.  
 O  contexto político, militar e econômico do período que vai de meados do século II 
a meados dos século III é o mais conturbado da história do Império Romano. Os 
imperadores eram aclamados nas legiões e o Senado era apenas informado sobre quem era 
o novo imperador. Há supremacia dos soldados no cargo imperial; muitos deles morreram 
em combate ou foram assassinados pelos seus compatriotas, descontentes com suas 
estratégias de combate.  Além dos inimigos externos, os imperadores tinham que enfrentar 
rebeliões internas. Nas décadas de 230 d.C. à 250 d.C. os bárbaros invadem o limes 
romano de maneira constante e incisiva, fazendo diminuir o território imperial. O 
imperador Marco Aurélio consegue controlar as invasões. A crise, no entanto, começa a 
mostrar sinais visíveis logo no início do governo do imperador Cômodo, filho de Marco 
Aurélio. Aprofunda-se com o assassinato do mesmo em 192 d. C., pelo prefeito do Pretório 
Leto, sendo que Cômodo já havia sofrido em seu governo duas conjurações de outros dois  
prefeitos do pretório Perênio e Cleandro, segundo o testemunho do historiador Herodiano.  
 A Guarda Pretoriana alcançou cada vez mais poder no tempo dos Antoninos e se 
considerava responsável pela proteção do cargo imperial e pela indicação dos imperadores. 
O sucessor de Cômodo, o senador eminente Pertinax, permaneceu menos de três meses no 
poder. Os cofres públicos encontravam-se já escasseados e, para não piorar a situação, 
Pertinax recusou-se a distribuir um donativo para a Guarda. Assim, os pretorianos o 
assassinaram e leiloaram o trono. Então aparece o senador rico Dídio Juliano que ofereceu 
dinheiro para a Guarda em troca de ajuda para ascender ao poder imperial. Conseguiu 
apoio junto ao Senado, mas não obteve apoio das tropas estacionadas nas fronteiras. As 
legiões da Panônia aclamaram Septímio Severo, as tropas da Síria aclamaram Pescênio 
Nigro e as da Bretanha indicaram Clódio Albino. Severo foi mais rápido e entrou em Roma 
em 193 d.C., buscando apoio do Senado, declarando-se imperador. Fomentou a morte de 
Dídio Juliano e destituiu a Guarda Pretoriana de seus cargos entregando – lhes a soldados 
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provinciais. Manteve relações tensas com o Senado, dando vários cargos e governos de 
províncias a pessoas ligadas ao exército. Aumentou o contingente de soldados nas 
fronteiras. Morre em 211 d.C. de morte natural em York enquanto lutava contra os 
invasores na Bretanha.  
 O poder imperial é assumido de forma colegiada pelos seus dois filhos Caracala e 
Geta. Ambos assinaram um acordo de paz com os povos invasores da região da Bretanha, 
o que foi tido como uma demonstração de fraqueza dos novos imperadores. A rivalidade 
entre os irmãos era acirrada e Caracala mandou assassinar Geta e seus partidários do 
Senado. No governo de Caracala 212 – 217 d. C. houve inflação, ocasionada pelo aumento 
dos soldos para os soldados das legiões. Em 212 d. C.  editou a Constituio Antoniana, uma 
lei imperial que dava a cidadania romana a todos os homens livres do Império. Caracala 
obteve numa invasão ao oriente algum progresso, pois fez avançar a fronteira da 
Mesopotâmia e invadiu a Média, ao norte dela. Caracala foi assassinado por seu Prefeito 
do Pretório Opélio Macrino no ano de 217 d. C. Macrino foi eleito imperador pelas legiões 
do Oriente. Este imperador conseguiu neutralizar as invasões dos partos, mas não obteve o 
apoio da aristocracia romana, nem das legiões estacionadas no Ocidente. Além disso, as 
princesas severianas Júlia Mesa, irmã de Júlia Domna, e suas filhas Júlia Soêmia e Júlia 
Mamea conseguiram, através de suborno e da divulgação da notícia da existência de um 
suposto filho de Caracala, a aclamação de imperador para Heliogábalo, filho de Soêmia. 
Heliogábalo foi apresentado ás tropas em 218 d.C., como filho de Caracala. A aristocracia 
romana ficou descontente com seus costumes orientalizantes. As invasões aumentam 
principalmente do lado oriental, e Heliogábalo acaba sendo eliminado pelos pretorianos em 
222 d.C.. Estes últimos entregam o poder para o filho de Júlia Mamea, Severo Alexandre. 
Tinha apenas quinze anos quando assumiu o poder e foi muito influenciado pelas mulheres 
de sua família. Este imperador ganhou fama na historiografia romana de um imperador que 
buscou boas relações com o Senado. Júlia Mamea teve participação importante no 
governo. Antes da guerra contra os Persas Sassânidas surgiram rebeliões militares no Egito 
e na Síria cuja intenção era provocar uma mudança de imperador. Rebeliões dos soldados 
que desejavam voltar para suas terras de origem, agitações internas, como a da Mauritânia 
em 227 d.C. e combates sucessivos contra os persas em 231- 232 d.C., e com os alamanos 
234-235 d. C. enfraqueceram os cofres públicos, o exército e o imperador. Acusados de 
tentar fazer acordo com os inimigos, Mamea e o imperador Severo Alexandre foram 
assassinados por Maximino em 235 d.C. Este período é caracterizado pelas aclamações de 
imperadores nos campos de batalha, seja para suceder imperadores mortos, seja pela 
escolha das legiões de um general que  considerassem obter melhor estratégia de combate. 
Apenas no ano 238 d.C. foram eleitos sete imperadores, o último deles foi Gordiano III. 
Outro grupo subiu ao poder mas nenhum obteve êxito. Filipe, o árabe, 244 – 249 d.C.. foi 
aclamado pelas legiões e igualmente morto por elas . Depois dele veio Décio 250 – 251 
d.C. Morreu em combate com os Godos, sendo sucedido por Treboniano Galo e Volusiano 
que também tombaram em combate. Estes dois últimos enfrentaram batalhas contra Godos, 
Francos, e Alamanos. Emiliano 253 d.C. ficou apenas poucos meses no poder e morreu em 
combate. Seu sucessor Valeriano 253d.C. - 260d.C.  sofreu várias tentativas de usurpação 
de seu governo. Foi capturado pelos persas que o fizeram escravo. O império só começa a 
grande recuperação só a partir de Galieno, filho de Valeriano. 
 Embora o cristianismo tenha se expandido largamente pelo império no século III, 
formando uma instituição eclesiástica organizada, sua situação ainda é desfavorável. 
Nestas décadas de guerras a situação jurídica dos cristãos permanece  desfavorável. O 
nome “cristãos” constitui por si mesmo um crime. Essa jurisprudência tem seu início com 
os Antoninos. Os apologistas vão procurar não somente melhorar seu estatuto legal mas 
também mostrar o cristianismo como a plenitude do ideal helênico. As primeiras apologias 
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de que se tem notícia são do século II. O maior expoente das apologias desse século é 
Justino. Para ele a revelação cristã é a consumação de toda a filosofia. Orígenes de 
Alexandria é apologista do século III, mas também se insere nesse contexto dos duelos 
literários entre pagãos e cristãos. Ele foi o maior apologista do cristianismo do período 
estudado – meados do século II a meados do século III – e sua influência sobre outros 
pensadores cristãos foi a mais duradoura.  
 Orígenes nasce aproximadamente no ano de 185 d. C. sob o reinado de Cômodo 
,em Alexandria, no Egito. Quase tudo que sabemos sobre ele vem de Eusébio de Cesaréia. 
Seu pai Leônidas era cristão e foi mártir sob o reinado de Severo, devido a uma 
perseguição aos cristãos. Na verdade essa perseguição está mais direcionada aos que 
divulgavam o cristianismo, àqueles que já eram cristãos. O edito de Severo de 197 visava, 
sobretudo, proibir o proselitismo cristão. Provavelmente o pai de Orígenes estava ligado às 
atividades catequéticas de Alexandria. Os bens de sua família foram confiscados pelo 
império após seu martírio de seu pai e Orígenes foi obrigado a dar sustento a sua família, 
como professor de retórica, aos dezessete anos. Aos dezoito assume a catequese de 
Alexandria. Segundo Eusébio, era grande a quantidade de discípulos na escola de Orígenes 
e este teve que dividir sua escola em dois cursos. Seu colega Heraclas assumiu os a turma 
de iniciantes e Orígenes ficou com os mais adiantados. Estava entre seus alunos filósofos 
pagãos, sendo assim, Orígenes voltou aos estudos filosóficos profanos. Segundo Orígenes, 
era necessário o aprofundamento da filosofia grega para o maior entendimento do 
cristianismo. Foi ouvinte de Amônio Saccas, filósofo importante da época, que também foi 
professor de Plotino. 
 Orígenes ensina em Alexandria entre os anos de 212 – 231. Reassume o projeto de 
uma espécie de universidade, a Didascália, idealizado por outros filósofos cristãos como 
Panteno e Clemente. Na didascália todas as ciências humanas estariam dedicadas ao 
melhor entendimento da palavra de Deus. O amigo de Orígenes, Ambrósio, assegurava a 
manutenção dos taquígrafos a serviço de Orígenes. Em 231, Orígenes foi declarado 
indigno de ensinar em Alexandria, pelo bispo do local Demétrio, devido a sua ordenação 
para bispo de Cesáréia. Sua ordenação foi de responsalibidade de seu amigo Teoctisto 
Bispo de Cesáréia. Expulso de Alexandria, Orígenes passa a ensinar em Cesaréia. 
Transforma esta cidade em grande centro intelectual. Pregará também para a assembléia 
além de ensinar. Amplia-se sua influência entre a cristandade romana. Participa da corte de 
Júlia Mamea, mãe do imperador Alexandre Severo. No governo de Décio estoura uma 
perseguição aos cristãos e Orígenes é preso e torturado em seu governo. Parece que sua 
morte se deu no governo de Galo (252 – 253).  
 A sua obra é extensa e importante. É composta em sua maioria de obras exegéticas. 
Foi o fundador da crítica bíblica com as Hexaplas Ele é o expoente do neo-platonismo, no 
cristianismo, da mesma forma que é Plotino para o paganismo. O Contra Celso é 
considerada a obra mais importante da apologética antiga.. Orígenes foi o primeiro a 
aplicar o método alegórico nas leituras críticas da Bíblia. Suas obras de teologia e exegese 
são importantes, embora tenham maior contestação.  
 O sistema de Orígenes cujo ponto central é a tradição eclesial, a fé comum que, em 
Orígenes, se prolonga numa gnose que é a especulação sobre os mistérios do tempo e do 
espaço sagrado, das nações celestes e dos mundos sucessivos. Para Orígenes, Deus criou 
uma comunidade de espíritos racionais, sem corpo e iguais. Os espíritos da primeira 
criação pecaram e, conforme a gravidade do pecado, se t ransformavam em anjos, homens 
e demônios. Depois da queda, Deus criou o universo para servir de morada aos espíritos 
caídos. Em Orígenes, o mundo foi criado por Deus e não por um poder maligno em si. 
Ideia que se afasta do gnosticismo. Dessa maneira, a ideia platônica de reencarnação dos 
espíritos, que percorrem distintos graus de escala, foi assimilada por Orígenes. Esta 
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reencarnação poderia também ocorrer em ciclos cósmicos sucessivos até chegar a 
apocatástasis, a restauração de todas as coisas, quando os espíritos voltam a sua pureza e 
igualdade originais. Esta doutrina chocou a Igreja que o considerou herético.  
 O espaço temporal entre o Contra Celso de Orígenes e o Discurso Verdadeiro é de, 
aproximadamente, cem anos. No entanto, a discussão de Celso cabe muito bem ao contexto 
de Orígenes, pois nele está colocado que os cristãos recusam-se a participar da defesa do 
imperador e de Roma. A época de Orígenes é assolada   pelas invasões bárbaras e uma 
resposta, com relação ao apoio imperial, precisa ser dada pelos cristãos.  
 Os objetivos principais desta problemática são: a legitimação do poder imperial 
dada pela lei da Providência, que se apresenta na figura do Deus dos cristãos; o 
reconhecimento que Orígenes faz da honra ao imperador no servilismo militar e a 
existência das duas cidades, a divina e a terrestre – a primeira superior, porém ambas de 
comum acordo.  
 Com relação ao primeiro aspecto, é necessária uma exposição de um trecho da 
fonte: 
  “Celso declara em seguida : Não se deve negar crédito ao antigo autor que outrora 
proclamou: “ Que apenas um seja rei, aquele a quem o filho de Crono, o astuto, tiver dado 
esse privilégio”! Se recusas esta doutrina, é provável que o imperador te castigue. De 
fato, ainda que todos os homens façam como tu, nada impedirá que o imperador fique só e 
abandonado, que todos os bens da terra caiam sob o poder dos bárbaros muito iníquos e 
selvagens, e que não se ouça falar na terra nem da religião nem da verdadeira sabedoria. 
Sim, sem dúvida, que haja um só chefe e um só rei! Mas não aquele a quem o filho de 
Crono tiver concedido este privilégio, mas o homem a quem o tiver concedido aquele que 
estabelece os reis e os depõe, e que suscita na hora certa na terra o chefe útil. Não é o filho 
de Crono, o qual precipitou seu pai no Tártaro, como reza o mito grego, depois de o ter 
expulso do trono (...) mas é Deus que, governando todo o universo, sabe o que faz quanto à 
instituição dos reis. 
 Portanto, rejeitamos a doutrina de uma realeza outorgada pelo filho de Crono, o as- 
tuto, persuadidos de que Deus ou o Pai de Deus nada quer de astuto nem de tortuoso. Mas 
não recusamos a doutrina da Providência e das coisas produzidas por ela, nem 
principalmente, nem por via de consequência. Além disso, não é provável que um 
imperador nos venha a punir por nossa afirmação de que não é o filho de Crono, o astuto, 
que lhe outorgou o governo, mas aquele que estabelece os reis e os depõe. Certo, portanto, 
que todos os homens façam como eu, recusem a doutrina de Homero, mas conservem a  
doutrina sobre o imperador e cumpram o mandamento: Tributai honra ao rei!1” 
  Orígenes reconhece que o imperador possui uma legitimação de caráter divino. 
Concorda com a doutrina pagã da Providência, que destina o imperador que deve subir ao 
trono. Ele apenas exclui o mito grego. No lugar do filho de Crono – Zeus – é o Deus dos 
cristãos quem define o governante. Conseqüentemente, afirma para Celso que os cristãos 
devem tributar honra ao rei, deixando implícita o pensamento vigente no cristianismo – 
pelo menos no ortodoxo – de que toda a autoridade é constituída por Deus. Orígenes 
representa o cristão do século III, que mantém seus costumes e seu estilo de vida. Os 
cristãos do século III, em sua maioria, não querem se indispor com Roma. A “Igreja” não 
estimula que se traga para o seio da comunidade a ira das autoridades romanas. As atitudes 
insurgentes provém mais dos membros cristãos heterodoxos, como por exemplo, os 
montanistas, que viam nos mártires a autenticidade de sua fé. Um outro apologista do 
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mesmo período, o norte-africano Tertuliano, já advoga uma atitude mais intransigente com 
relação ao Império. Ele também se converteu ao montanismo.   
 Ao que concerne o segundo objetivo, também se faz necessária a exposição de 
outro trecho que remete ao servilismo militar. 
 “Logo a seguir, Celso nos exorta a socorrer o imperador com todas as forças, 
colaborar com suas justas obras, combater por ele, servir com seus soldados se o exigir, e 
com seus estrategos. A isso devemos responder: quando se apresenta a ocasião, damos aos 
imperadores um socorro divino, por assim dizer, revestindo-nos da “armadura de Deus  (Ef 
6, 11) (…) E quanto mais piedade se tem, com tanto maior eficácia se socorre aqueles que 
reinam, bem melhor do que os soldados que saem a combate e matam tantos inimigos 
quantos podem.”2  
 Parece que Orígenes não vê problemas no serviço militar em si mesmo. Mas não 
admite que os cristãos “sujem suas mãos” com  sangue das batalhas. As armas dos cristãos 
são a oração e a piedade. São elas que vão proteger o imperador e a pátria. 
 O terceiro e último objetivo são as duas pátrias e as duas leis. Para Orígenes os “(...) 
cristãos são até mais úteis às pátrias do que o resto dos homens: eles educam seus 
concidadãos, ensinam- lhes a piedade com Deus, guardião da cidade; fazem subir para uma 
cidade celeste e divina os que levaram vida honesta nas menores cidades.”3 No 
pensamento de Orígenes existem duas cidades: a celestial e a dos homens. Este conceito de 
cidade é o mesmo do pensamento romano, a pátria. Também existem duas leis: a lei de 
Deus e a lei da natureza ou dos homens. A lei dos homens é boa desde que esteja em 
consonância com a lei de Deu
 A conclusão deste resumo se dá na conciliação ou mesmo união de elementos 
cristãos com a filosofia helenística. Orígenes contribuiu para o desenvolvimento ulterior da  
teologia cristão calcada no helenismo. O apologista neoplatônico sugere aos pagãos um 
sentido de ordem para o Império em crise. Para Orígenes, o cristianismo poderia contribuir 
para o auxílio desta ordem com a atitude de seus cidadãos.  
 

 

2 Op cit.;  p. 681. 
3 Op.cit.;  p.682. 


