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Resumo: 
A retórica antiga deixou suas marcas nos pregadores cristãos. Dentre eles, vamos 
nos deter em uma figura da Patrística: Ambrósio de Milão (340-397). A partir desse 
expoente da oratória cristã, começaremos nosso artigo elencando alguns dados 
biográficos, sobretudo focalizando a relação entre Ambrósio e a retórica. Em 
seguida, duas obras serão abordadas. Em primeiro lugar, o tratado De officiis (“Sobre 
os deveres”), no qual o Bispo de Milão recolhe alguns princípios do orador romano 
Cícero e os adapta à realidade cristã. Por sua vez, no texto do Hexaëmeron veremos 
alguns pontos da execução da retórica ambrosiana na pregação. Nas duas obras, 
Ambrósio remete a autores antigos como Cícero, porém, a Sagrada Escritura é sua 
referência magna. 
Palavras-chave: 
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Abstract: 
The old rhetoric left its mark on the Christian preachers. Among them, we will 
focus on a figure from Patristic: Ambrose of Milan (340-397). From this exponent 
of Christian oratory, we will begin our article by listing some biographical data, 
especially focusing on the relationship between Ambrose and rhetoric. Then two 
works will be addressed. First, the treatise De officiis ("On duties"), in which the 
Bishop of Milan collects some principles from the Roman orator Cicero and adapts 
them to the Christian reality. In turn, in the text of the Hexaëmeron we will see some 
points of the execution of Ambrosian rhetoric in preaching. In the two works, 
Ambrose refers to ancient authors such as Cicero, however, Sacred Scripture is his 
great referring. 
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1. A retórica: uma marca na vida de Ambrósio de Milão 
 

Ambrósio nasceu por volta do ano 340, provavelmente em Tréveris, capital da 
província da Gália e local de residência de seu pai, também chamado Ambrósio, o 
mais graduado funcionário do Império Romano, que exercia o cargo de praefectus 
praetorii Galliarum (Savon, 1997: 11.29-31). Depois da morte prematura do pai, a 
família de Ambrósio – com sua mãe e seus irmãos Marcelina e Sátiro – volta a 
Roma. Lá, ele recebe uma formação literária, retórica e filosófica, juntamente com o 
aprendizado da língua grega, de modo que Ambrósio se preparava para exercer uma 
carreira jurídica a serviço do Estado romano (Drobner, 2003: 319).  

De fato, considerava-se que os que passavam pela escola de retórica 
desenvolviam “uma inteligência mais ativa, um discurso mais refinado e um 
comportamento mais harmonioso e impressionante do que qualquer outra pessoa, 
características que os destacariam pelo resto de suas vidas” (Satterlee, 2002: 36). 
Nessa escola, os alunos aprendiam teoria da eloquência e composição oratória, a fim 
de conseguirem articular os componentes do discurso, com o objetivo de não 
apenas convencer, mas também de suscitar interesse e de mover para a ação. A 
excelência da arte de falar consistia na síntese do “delectare et prodesse” – “agradar e 
tornar útil” – harmonizando no argumento a solidez da verdade e a envolvente 
atração (Maschio, 2004: 17). 

Os professores de oratória se baseavam em livros didáticos, principalmente 
nos escritos de dois oradores romanos: Cícero e Quintiliano (Satterlee, 2002: 37). 
Além de desenvolver habilidades retóricas, Ambrósio – como outros jovens de sua 
época – estudou autores clássicos gregos e latinos. Dentre os gregos, sobressaíam 
Homero, Platão e Xenofonte. Por sua vez, dos autores latinos estudados, temos 
Virgílio, Cícero, Salústio e Sêneca (Paredi, 1964: 19-20). Na escola de retórica, 
poetas, historiadores e oradores eram estudados, tendo em vista a descoberta e a 
imitação de estilo e abordagem, que provavelmente seriam de grande utilidade para 
o futuro orador (Satterlee, 2002: 37). 

A ars oratoria não era pura questão de técnica verbal a serviço de uma causa 
mais ou menos vã. Ela tinha como objetivo formar o “vir bonus dicendi peritus” – “o 
homem bom capaz de se expressar”. A eloquência, então, não era desligada da 
bondade; ela era vista como uma comunicação da retidão, procurada nas figuras da 
Antiguidade, universalmente ouvidas como referência para as virtudes humanas. 
Dessa maneira, a formação de Ambrósio poderia muito bem ajudá-lo no ensino e na 
liderança da comunidade. Dentre os autores estudados por Ambrósio, os que mais 
deixaram marcas na sua preparação foram Virgílio e Cícero, os modelos clássicos da 
poesia e da prosa latina. O fundo religioso de ambos, de fato, era pagão. Contudo, 
os alunos cristãos já estavam habituados a colher frutos de autores pagãos, os únicos 
oferecidos nas escolas. Fatonia Proba, uma nobre cristã romana contemporânea de 
Ambrósio, por exemplo, compôs um poema sobre a história da salvação fazendo 
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uso de versos de Virgílio. Este poeta, maior entre os latinos, inclusive, foi definido 
como “o amor poético de Ambrósio” (Maschio, 2004: 19-20). 

O treinamento retórico de Ambrósio tornou-se mais refinado quando ele 
dedicou os quatro ou cinco anos seguintes ao estudo da legislação romana. O iuris 
prudens era alguém que conhecia todas as leis, regras, costumes e todo o sistema de 
precedentes. Diante de qualquer caso individual, o iuris prudens poderia citar a lei 
aplicando todo o conhecimento, discernir a categoria à qual pertencia e sugerir a 
solução adequada. A retórica desse profissional, ainda, se destacava pela crença de 
que sua sabedoria tinha como base o senso de justiça, bondade e ordem (Satterlee, 
2002: 37-38). 

Terminados os estudos, por volta do ano 365, Ambrósio e seu irmão Sátiro 
partiram de Roma e iniciaram sua carreira jurídica na prefeitura de Sírmio, onde, 
rapidamente, ganharam atenção por causa do brilho da sua capacidade oratória. Em 
368, o novo prefeito da cidade, Probo, impressionado com os talentos de Ambrósio, 
o nomeia como seu assessor. Dois anos depois, em 370, Ambrósio é designado 
governador da província da Emília-Ligúria, com sede em Milão (Satterlee, 2002: 38). 
Por ser uma das capitais imperiais, mesmo quando o imperador lá não residia, o 
número de atividades era muito grande. Durante os quatro anos em que foi 
governador, incontáveis vezes Ambrósio presenciou as vicissitudes do povo 
milanês, circunstâncias que já o preparavam para governar a Igreja presente naquela 
cidade (Paredi, 1964: 110). 

A partir do ano 374, a vida de Ambrósio passaria por uma mudança radical. 
Com a morte de Auxêncio, bispo ariano de Milão, temeu-se uma grande desordem 
na cidade, pois, o confronto entre o partido ariano e o partido niceno impedia que 
se chegasse a um consenso pacífico a respeito do sucessor. Devido ao ofício de 
governador e, portanto, também responsável pela ordem pública, Ambrósio foi 
chamado para acalmar os ânimos. Como um homem respeitado por todos, muito 
capacitado e conhecido pelas suas qualidades como conciliador, tanto o partido 
ariano como o niceno viram nele o candidato ideal. De fato, sendo ainda 
catecúmeno, Ambrósio não estava ligado a nenhum dos lados. Apesar de resistir a 
aceitar o episcopado, por ainda não ter sido batizado e também por carecer de toda 
experiência pastoral e teológica, Ambrósio curvou-se ao seu destino: recebe o 
batismo e na semana seguinte, no dia 07 de dezembro de 374, recebe a ordenação 
episcopal (Drobner, 2003: 320). 

A excepcionalidade das circunstâncias da sua eleição como bispo de Milão não 
eximiu Ambrósio de se preparar teológica e pastoralmente para sua nova missão. 
Ele foi instruído pelo sacerdote milanês Simpliciano, considerado por Agostinho 
como o “pai do bispo Ambrósio segundo a graça” (Agostinho, Confissões VIII, 2, 
3). Sob sua guia, o novo pastor milanês se debruçou no estudo sistemático da 
Sagrada Escritura, que foi aprofundado mediante a leitura de autores cristãos. 
Devido à sua familiaridade com a língua grega, Ambrósio pôde ter acesso às obras 
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de Orígenes, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesaréia, Gregório de Nazianzo, 
Eusébio de Cesaréia, Dídimo, o Cego, além do hebreu Fílon de Alexandria e do 
pagão Plotino (Pasini, 2010: 111). Devido a essa formação teológica um tanto 
improvisada, por causa da urgência em iniciar as suas tarefas como bispo, Ambrósio 
reconhece que teve de “ensinar antes de aprender” (Ambrósio, Los deberes I, 1, 4). 
Mas a dedicação aos estudos acompanhará o Bispo de Milão ao longo de toda a sua 
vida. Com efeito, o estudo – unido à permanente meditação da Sagrada Escritura – 
vai se transformar na fonte da atividade pastoral e da pregação ambrosiana, 
formando “o contexto no qual hão de se colocar os acontecimentos históricos, 
políticos e sociais, que o viram como protagonista, e que moldaram seu pensamento 
teológico, moral e ascético” (Mara, 1981: 167). 

Ambrósio considerava a pregação como um dos principais deveres de um 
bispo. Ciente de “não poder se esquivar do dever de ensinar” (Ambrósio, Los 
deberes I, 1, 2), ele nunca falhou em se dirigir ao povo, seja nas celebrações 
dominicais, seja nos dias festivos. Durante o tempo quaresmal, a pregação era 
cotidiana. Em seus sermões, Ambrósio recorria constantemente à Escritura, vista 
por ele como uma contínua fonte de inspiração (Paredi, 1964: 259). A dedicação ao 
estudo e à meditação das Escrituras – aliados à sua habilidade oratória – resultava 
em pregações que conquistavam a todos. Sua capacidade de persuasão também era 
reconhecida. O povo segue o bispo de tal maneira que, no decorrer da disputa das 
basílicas em 386, o imperador Valentiniano II desabafa com seus soldados: “Se 
Ambrósio fosse lhes dar uma ordem, vocês me entregariam a ele acorrentado” 
(Ambrósio, Epistula XX, 27). Sua recomendação à virgindade chegou a tal ponto que 
muitas mães costumavam proibir suas filhas de se apresentarem ao Bispo de Milão, 
a fim de se consagrarem e receberem o véu (Ambrósio, De virginibus I, 57-58). 

O próprio Agostinho foi atraído pela pregação ambrosiana. Ao chegar a Milão 
para trabalhar na escola de retórica, ele conheceu Ambrósio, cuja eloquência já era 
conhecida e admirada por todos (Agostinho, Confissões V, 13, 23). De início, 
Agostinho ouvia as pregações do Bispo de Milão movido apenas pelo interesse de 
comprovar a sua fama. Aos poucos, contudo, o jovem retor africano era contagiado 
pelos seus sermões, sobretudo com a explicação espiritual de passagens do Antigo 
Testamento (Agostinho, Confissões V, 14, 24). A frequência nas homilias de 
Ambrósio – além de um período de formação com o presbítero milanês Simpliciano 
(Agostinho, Confissões VIII, 2, 3) – levou Agostinho a pedir o batismo. Em março 
de 387, ele se inscreve no rol dos catecúmenos de Milão e é solenemente batizado 
por Ambrósio na celebração da Vigília Pascal a 24 de abril de 387 (Savon, 1997: 
235-236). Por tudo o que Agostinho significa para a história da Igreja, ele se tornou 
“a conquista mais bela”3 de Ambrósio, não apenas graças à sua capacidade como 
pregador e doutor da verdade, mas também como homem bondoso para com 
aquele jovem e inquieto futuro bispo de Hipona (Agostinho, Confissões V, 13, 26). 

 
3 “A conquista mais bela” é o título de um capítulo do livro de A. Paredi (1964: 278-294) que narra o período 
de permanência de Agostinho em Milão. 
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Além das suas atividades como bispo, Ambrósio se destacou em suas 
interações com o Império Romano. Poucos escritores eclesiásticos eram tão 
envolvidos como ele nos acontecimentos políticos de seu tempo (Sordi, 2000: 26). 
Além disso, sua sede episcopal favorecia essa relação: desde o ano 286, Milão era 
uma das capitais imperiais e assim permaneceu até 402, quando a corte transferiu-se 
para a cidade de Ravena (Sordi, 2000: 13). Ambrósio envolvia-se nas questões do 
império seja para combater o arianismo e o paganismo, seja para manter a 
independência da Igreja frente ao poder civil (Satterlee, 2002: 51). Ambrósio aparece 
como um dos porta-vozes da Igreja ocidental diante do Império Romano. Sua 
autoridade junto aos governantes provinha não apenas de suas qualidades pessoais – 
poder de trabalho, vasta cultura e eloquência –, mas também de sua origem nobre e 
de sua experiência administrativa a serviço do Estado romano antes do episcopado 
(Savon, 1997: 81). 

Depois da morte do imperador Teodósio a 17 de janeiro de 395, Ambrósio se 
retira do cenário dos embates políticos. Ele se volta apenas para suas tarefas de 
bispo e também para a redação de suas últimas obras (Savon, 1997: 315). Depois de 
dois anos, cai doente e, ao pressentir a morte, se preocupa em escolher seu sucessor 
à frente da diocese de Milão. De sua parte, Ambrósio indica o presbítero 
Simpliciano, o mesmo que o instruíra no início de seu ministério. “É velho, mas é 
bom”, teria dito Ambrósio (Paulino, Vita Sancti Ambrosii 45-46). Faleceu a 04 de 
abril de 397 e foi sepultado na basílica episcopal, no mesmo túmulo dos santos 
mártires Gervásio e Protásio (Drobner, 2003: 324). 

Nas próximas etapas deste artigo, faremos uma abordagem da retórica em 
duas obras do Bispo de Milão. Iniciaremos com o tratado De officiis, em que 
Ambrósio apresenta algumas instruções acerca da pregação cristã aos membros do 
clero milanês, remetendo a alguns pontos da retórica de Cícero, expressos num 
tratado também denominado De officiis. Em seguida, como exemplo de prática 
retórica, vamos abordar o Hexaëmeron, nele destrinchando os recursos da oratória 
que ajudaram os ouvintes de Ambrósio a compreenderem a mensagem contida na 
Sagrada Escritura. 

 

2. A retórica no De officiis de Ambrósio à luz do De officiis de Cícero 
 

O De officiis (“Sobre os deveres”) ambrosiano é inspirado na obra homônima 
de Marco Túlio Cícero, redigida por volta de 44 a.C. Dedicado ao seu filho Marco, o 
tratado é considerado por alguns como o produto final do sistema filosófico 
ciceroniano (Castillo, 2001: 298). Por meio dele, o autor pretendeu transmitir ao 
filho a sua própria experiência e a habilidade oratória (Maschio, 2004: 24). 
Ambrósio, por sua vez, no começo de seu tratado, demonstra sua intenção em 
dirigir-se aos seus “filhos espirituais”, isto é, aos clérigos de Milão, não tanto se 
apoiando no De officiis ciceroniano, mas, sobretudo, na Sagrada Escritura (Ramos-
Lissón in Ambrósio, 2015: 8).  
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No De officiis, Cícero tomou de Panécio o que lhe pareceu conveniente, 
adaptando elementos da tradição grega ao contexto da cultura romana. Quatro 
séculos depois, vemos Ambrósio fazer o mesmo em relação a Cícero, com a 
particularidade de escrever a partir de um ambiente cristão e para alguns 
destinatários cristãos. O Bispo de Milão reinterpreta o pensamento ciceroniano não 
apenas à luz da fé cristã, mas também de acordo com suas opções filosóficas, éticas 
e psicológicas (Ramos-Lissón in Ambrósio, 2015: 9).  

Na composição do De officiis, Ambrósio adotou ou adaptou a estrutura dos três 
livros, desenvolvimentos, temas e ideias, estas, às vezes, tomadas em sua formulação 
textual (Madec, 1974: 161). De fato, Ambrósio seguiu atentamente o referido 
escritor pagão, às vezes realizando adaptações perante temas inaceitáveis ou 
insuficientes a respeito da fé cristã. Por outro lado, sobre o fundamento ciceroniano 
de uma sã educação humana, as exposições de Ambrósio a partir da Escritura lhe 
permitiram propor a seus clérigos as vias da santidade (Testard, 1992: 379).  

Em virtude dos destinatários de Ambrósio, generalizou-se o acréscimo do 
termo “ministrorum” para diferenciar seu texto da obra ciceroniana. Mesmo assim, 
numerosos manuscritos não deixam dúvidas acerca do título original “De officiis” no 
tratado ambrosiano, que foi escrito entre os anos 387 e 390. O De officiis ministrorum 
é, no âmbito da produção literária ambrosiana, a obra que teve maior influência na 
posteridade e é considerado como um dos textos mais importantes da literatura 
patrística (Castillo, 2001: 299). 

Dentre as várias possibilidades de abordagens da releitura ambrosiana do De 
officiis ciceroniano, nesta seção nos limitaremos àquilo que o Bispo de Milão se refere 
à arte de bem falar. Assim, mostraremos os pontos em que Ambrósio alude ao 
pensamento de Cícero na retórica, a fim de verificar semelhanças e diferenças entre 
esses dois personagens da oratória no mundo antigo. Com efeito, “se Gregório de 
Nazianzo era um Demóstenes cristão, Ambrósio era um Cícero cristão. Exatamente 
como Cícero era um orador a serviço do Senado e do povo de Roma, também 
Ambrósio era um pregador a serviço da Igreja cristã” (Old, 1998: 299). 

As orientações de Ambrósio a seus clérigos no De officiis, de fato, revelam seu 
treinamento em retórica, uma ferramenta importante no seu ministério episcopal. 
No decorrer do século IV, muitos bispos haviam estudado em escolas retóricas e, ao 
mesmo tempo, discursavam para grandes assembleias, agora reunidas em edifícios 
mais amplos. Estes fatores exigiam dos prelados formas novas e enérgicas de 
eloquência (Satterlee, 2002: 96). Ao longo desse processo, ocorreu uma mútua 
interação: “tanto quanto as escolas de retórica informavam a eloquência dos Padres, 
e a eloquência dos Padres transformavam as escolas” (Carrol, 1984: 144). 

O primeiro ponto que Ambrósio apresenta em relação à arte da fala, partindo 
de sua leitura do De officiis ciceroniano, refere-se ao tema do decorum4, isto é, aquilo 

 
4 Uma abordagem do tema do decorum nas duas obras encontra-se em Castillo, 2001: 310-314. 
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que é conveniente. O Bispo de Milão, referindo-se a Cícero pelo seu primeiro nome 
Tullius5, afirma: “Túlio considera necessário respeitar também a ordem do 
conveniente, e disse que este consiste na ‘beleza formal, na ordem, na disposição 
apropriada à ação’ (Cícero, Dos deveres I, 35, 126)” (Ambrósio, Los deberes I, 19, 
82). À luz daquilo que é conveniente, Ambrósio faz sua reflexão acerca da arte da 
fala: “que a própria voz não seja lânguida, nem débil, nem afeminada no tom, como 
muitos acostumaram a simular, disfarçada de gravidade, senão que conserve um 
acento, uma tonalidade e um timbre viris” (Ambrósio, Los deberes I, 19, 84).   

O Bispo de Milão ensina seus clérigos a perseguir um “meio-termo” na 
tonalidade de voz, de forma que a pregação chegue com eficácia aos ouvintes. De 
fato, no quesito “fuga dos extremos”, tanto Cícero quanto Ambrósio são concordes. 
O primeiro afirma: “Evitemos duas coisas, acima de tudo: ser efeminados ou 
lânguidos e rudes ou grosseiros” (Cícero, Dos deveres I, 35, 129). O segundo, por 
sua vez, argumenta: “[...] assim como não aprovo um tom de voz ou um gesto 
lânguido ou amaneirado, assim tampouco aprovo um tom grosseiro ou rude” 
(Ambrósio, Los deberes I, 19, 84). 

Seguindo a linha do decorum, um pouco mais adiante, Ambrósio apresenta aos 
seus clérigos dois modos no uso da palavra, à luz do pensamento de Cícero. Para 
este, há a palavra da eloquência e a palavra da conversação: “Usa-se da eloquência 
nos debates dos tribunais, das assembleias, do Senado; da conversação, nas reuniões, 
discussões, encontros de amigos, devendo, inclusive, acompanhar os banquetes” 
(Cícero, Dos deveres I, 37, 132). De acordo com Ambrósio, além da conversação 
familiar, há o discurso e a discussão sobre a fé e a justiça (Ambrósio Los deberes I, 
22, 99). Aqui vemos uma adaptação ambrosiana do pensamento de Cícero ao 
ambiente cristão. Com efeito, o Bispo de Milão não só ensinava seus filhos 
espirituais acerca da eloquência na defesa da fé e no debate público sobre a justiça, 
como também ele próprio se empenhou em usar sua capacidade oratória a favor da 
fé cristã em vários momentos do seu episcopado. Na batalha entre ortodoxia e 
heresia, por exemplo, vemos Ambrósio usar as armas da retórica em seu Sermo 
Contra Auxentium de tradendis basilicis, que é modelado segundo o famoso discurso de 
Cícero contra Catilina (Satterlee, 2002: 97). 

Em relação ao modo de falar, tanto nas conversações públicas e privadas, 
Cícero e Ambrósio são semelhantes. Cícero alerta para que se evitem os excessos da 
alma que fogem da razão. No discurso, “não se despontem a cólera, a cupidez, a 
preguiça, a indolência e coisas semelhantes. Mostremos também àqueles com quem 
conversamos respeito e afeição” (Cícero, Dos deveres I, 38, 136). Para Ambrósio, 
em toda forma de conversação: 

 

 
5 Em toda a literatura ambrosiana, a referência a Cícero pelo nome Tullius aparece cinco vezes e somente no 
De officiis ministrorum (Madec, 1974: 141). 
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É necessário evitar qualquer tipo de perturbação, de modo que o 
discurso seja suave, gentil, cheio de benevolência e amabilidade, sem 
nenhuma ofensa. Na conversação familiar, deve estar ausente a discussão 
obstinada, que costuma suscitar bem mais questões inúteis, que não 
trazem nenhuma utilidade. A discussão seja sem ira, a suavidade sem 
amargura, a advertência sem aspereza, a exortação sem ofensa. E como 
em toda circunstância da vida, devemos estar atentos para que um 
movimento excessivo da alma não ofusque a razão, mas que demos lugar 
à reflexão; assim também, no discurso se deve guardar a norma de não 
excitar a ira ou o ódio, e de não dar indícios de nossa ganância ou de 
nossa preguiça (Ambrósio, Los deberes I, 22, 99). 

 

Ambrósio toma como base do discurso cristão as Sagradas Escrituras, “porque 
nos convém tratar com preferência sobre a melhor maneira de viver, sobre a 
exortação à observância, sobre a guarda das normas de vida” (Ambrósio Los 
deberes I, 22, 100). Mas na extensão e qualidade do discurso, o Bispo de Milão 
segue alguns pontos de Cícero. Para este, é importante “que se saiba também até 
onde a conversa agrada, pois, assim como houve uma razão para iniciá-la, haverá 
uma medida para encerrá-la” (Cícero, Dos deveres I, 37, 135). Ambrósio se expressa 
de modo semelhante: “O começo do discurso deve ter um motivo razoável e deve 
finalizar com medida”. Ele, ainda, acrescenta: “O discurso tedioso, com efeito, 
provoca a ira. Que grande inconveniente é que, enquanto a conversação oferece 
normalmente um aumento de harmonia, seja manchada pelo desgosto!” (Ambrósio, 
Los deberes I, 22, 100). No âmbito cristão, Ambrósio reforça a importância do 
decorum no discurso: uma exposição que não seja longa, nem interrompida, de forma 
que provoque tédio ou revele a preguiça e o desleixo do pregador. Além disso, o 
estilo precisa ser espontâneo, simples, límpido e claro, agradável, cheio de dignidade 
e gravidade, sem elegância afetada, mas sem prescindir do agradável (Ambrósio, Los 
deberes I, 22, 101). 

Ambrósio, mais adiante, aborda o uso de gracejos no discurso. Cícero aprova 
o seu uso, desde que se faça de modo recatado: “se praticado no momento certo e 
com espírito calmo, é digno do mais sério dos humanos” (Cícero, Dos deveres I, 29, 
104). O Bispo de Milão, embora admita que, às vezes, os gracejos sejam 
convenientes e até agradáveis, ressalta que eles são incompatíveis com a disciplina 
eclesiástica por um único motivo: eles não existem nas Sagradas Escrituras e, 
portanto, não haveria motivo para usá-los (Ambrósio, Los deberes I, 23, 102). 

Há uma abordagem acerca da qualidade da voz. Para Cícero, há duas 
qualidades imprescindíveis: que seja clara e agradável. Ambos os atributos são dados 
pela natureza, mas o exercício aprimora a clareza enquanto a imitação dos que falam 
com concisão e suavidade aperfeiçoa o tom agradável (Cícero, Dos deveres I, 37, 
133). No pensamento de Ambrósio, basta que voz seja simples, pura e sonora, 
conforme a natureza. Diferente de Cícero, Ambrósio considera que a voz não pode 
ser fruto da habilidade. Com efeito, o Bispo de Milão pede aos seus clérigos que a 
voz seja clara na forma de pronunciar e cheia de virilidade, de modo que evitem um 
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acento rústico e tosco e que não seja teatral. A voz somente precisa respeitar a 
cadência do serviço religioso (Ambrósio, Los deberes I, 23, 104). 

Outro ponto de convergência entre os dois autores está no equilíbrio e na 
medida nas ações. Para Cícero, “o decorum que brilha na vida acarreta a aprovação do 
nosso círculo, se há constância e moderação nas palavras e ações” (Cícero, Dos 
deveres I, 28, 98). De fato, ele ressalta a importância de usar a linguagem já 
conhecida para não cair no ridículo, como aqueles que recheiam seu discurso com 
palavras gregas (Cícero, Dos deveres I, 31, 111). Ambrósio reforça aos seus filhos 
espirituais o que Cícero afirmou: conservar a igualdade de caráter ao longo da vida e 
a medida de suas ações, bem como a ordem, a constância e a moderação nas 
palavras e obras, de modo que o decorum predomine e reflita em suas vidas como 
num espelho (Ambrósio, Los deberes I, 47, 225). Além disso, o Bispo de Milão 
exorta seus clérigos a manterem um modo suave de falar em vista de buscar o afeto 
de seus ouvintes, tanto dos próprios familiares, como dos concidadãos, e, até 
mesmo, de todos os homens. Através da moderação da fala, então, o indivíduo não 
se apresenta como um adulador e nem se permite adular por ninguém (Ambrósio, 
Los deberes I, 47, 226). 

Tanto Cícero como Ambrósio apreciam o respeito às opiniões alheias. Com 
efeito, “desdenhar o que cada um pensa de si mesmo é próprio do arrogante e do 
completamente dissoluto” (Cícero, Dos deveres I, 28, 99). Ambrósio segue a mesma 
linha do orador romano: “Não despreze a opinião que tenha sobre si qualquer 
pessoa, e, especialmente, a que tenha sobre si um homem eminente; desta maneira, 
aprende a demonstrar respeito à gente de bem” (Ambrósio, Los deberes I, 47, 227). 
Em seguida, o Bispo de Milão conclui este raciocínio, praticamente reproduzindo a 
citação ciceroniana anterior: “Com efeito, desprezar o juízo dos bons é prova da 
arrogância ou do descuido” (Ambrósio, Los deberes I, 47, 227). 

No livro II do De officiis, Cícero volta ao tema das diferenças entre a 
conversação e o debate. Este, também chamado eloquência, é o caminho mais 
importante para a obtenção da glória. Mas a conversação, por sua característica de 
cortesia e de afabilidade, tem a capacidade de conciliar os ânimos. Então, Cícero 
relembra exemplos de homens como Filipe, Antípatro e Antígono que 
recomendavam a importância de captar a benevolência do povo com palavras 
amáveis e de acalmar os soldados, convidando-os brandamente para uma conversa 
(Cícero, Dos deveres II, 14, 48). No pensamento de Ambrósio, para se chegar a 
uma grande afeição, é importante “a afabilidade na conversação, pelo respeito nas 
palavras e também pela paciência no intercâmbio das conversações, e pela graça da 
modéstia” (Ambrósio, Los deberes II, 7, 29). Sem dar nomes – como Cícero havia 
feito –, Ambrósio afirma que aos reis “foi proveitosa a afabilidade fácil e sedutora”, 
bem diferentes de quão “prejudiciais foram a soberba e a arrogância das palavras, 
até o ponto de colocar em perigo os próprios reinos e destruir seu poder” 
(Ambrósio, Los deberes II, 7, 30). Para exemplificar esse raciocínio, Ambrósio cita 
dois personagens, não tirados da história universal como fez Cícero, mas da Sagrada 
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Escritura. O primeiro é Moisés, que “tinha o costume de dirigir a palavra aos 
homens em tom humilde e agradável” (Ambrósio, Los deberes II, 7, 31). Além 
disso, através do conselho de Moisés, terminavam-se as guerras (Ambrósio, Los 
deberes II, 11, 57). Cícero, inclusive, ressalta a importância de um bom conselho por 
parte dos encarregados dos assuntos públicos: ele ajuda a cessar uma guerra ou 
encerrar uma já iniciada (Cícero, Dos deveres I, 23, 79). O segundo exemplo é 
David, que conquistou a todos com seu jeito “manso e doce, humilde de espírito, 
solícito de coração, afável de ânimo” (Ambrósio, Los deberes II, 7, 32). 

Outra argumentação que encontramos em ambos os autores está na 
importância da coerência entre o que se fala e o que realmente é. Relembrando uma 
frase de Sócrates, Cícero afirma que “o caminho mais próximo e curto para a glória 
é ser o que se deseja parecer”. Em seguida, o orador romano adverte: “se cuidam 
alguns obter glória estável com simulações e ostentação vã, não só com palavras, 
mas também com fisionomia fingida, erram cabalmente” (Cícero, Dos deveres II, 
12, 43). A afabilidade da conversação é fundamental para Cícero e para Ambrósio. 
Contudo, ela precisa estar enraizada na sinceridade. Dessa maneira, o Bispo de 
Milão considera que: 

 
A afabilidade seja sincera e moderada, sem adulação porque esta não 
convém à simplicidade e à verdade da conversação, porque devemos ser 
um modelo para os outros, não apenas na ação, mas também na 
conversação, na castidade e na fé. Sejamos como queiramos que nos 
considerem e descubramos nosso afeto tal como é na realidade 
(Ambrósio, Los deberes II, 19, 96). 

 

Segundo Ambrósio, ainda, convém que as palavras e os preceitos tenham a 
justa medida, de modo a não parecer nelas, de um lado, uma excessiva indulgência e, 
de outro, uma exagerada severidade. Muitos preferem se mostrar um pouco 
indulgentes para aparentar bondade, porém, na verdade, nenhuma simulação ou 
ficção pertence à verdadeira virtude (Ambrósio, Los deberes II, 22, 112).  

Seja para Cícero como também para o Bispo de Milão, o fingimento tem 
pouca duração. No pensamento do orador romano, “a verdadeira glória deita raízes 
e até espalha, mas os engodos caem rapidamente como flores miúdas” (Cícero, Dos 
deveres II, 12, 43). Ele também cita o exemplo dos filhos de Tibério Graco, que, 
devido às suas simulações, não eram estimados pelos homens bons (Cícero, Dos 
deveres II, 12, 43). Ambrósio segue o mesmo raciocínio: “[o fingimento] no 
princípio, germina como uma pequena flor, mas depois, com o tempo, a flor se 
dispersa e desaparece; enquanto que o autêntico e sincero se afirma em uma raiz 
profunda” (Ambrósio, Los deberes II, 22, 112). O Bispo de Milão cita um exemplo 
bíblico de uma simulação que resultou improdutiva: o caso de Absalão, filho do rei 
Davi. Querendo ganhar a simpatia de todos para se apoderar do trono do pai, ele 
não economizava em lisonjear aqueles que encontrava. Porém, com o tempo, o 
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aspirante ao trono revelou-se insuportável (Ambrósio, Los deberes II, 22, 114-115) 
e, de acordo com o texto bíblico, foi eliminado6. 

Sob o horizonte da fé cristã, Ambrósio acrescenta outra motivação em vista de 
uma coerência entre o falar e o ser: a certeza de que nada fica escondido para Deus, 
isto é, “Aquele que fez as coisas ocultas e conhece os segredos do nosso coração 
[...]; [Estamos] sob os olhos de um juiz e pensemos que tudo o que fazemos é feito à 
luz do dia e, portanto, é conhecido por todos” (Ambrósio, Los deberes II, 19, 96). 

Ao longo desta seção, portanto, observamos a recepção do pensamento 
ciceroniano no De officiis acerca da arte da fala na homônima obra do Bispo de 
Milão. Em sua abordagem, Ambrósio ora acolhe as ideias de Cícero, ora se distancia 
delas. Dirigindo-se aos seus “filhos espirituais”, o pastor milanês, ainda, inclui 
exemplos bíblicos na arte da conversação, de forma a aproveitar a tradição cultural 
romana ao ambiente cristão. Tendo como eixo a Sagrada Escritura, Ambrósio 
orientou seus clérigos a aproveitarem alguns recursos da oratória tradicional, para 
que lhes ajudassem a desempenhar o ministério da pregação cristã, de modo que as 
sementes do Evangelho fossem lançadas e germinadas nos corações de seus 
ouvintes. 

 

3. A retórica no Hexaëmeron ambrosiano: a prática do discurso  

 

Conforme o tópico acima, esperamos ter esclarecido algumas das balizas 
reguladoras do discurso ambrosiano. Assim, pensamos que nada melhor para 
ilustrar toda a gama teórica do Bispo do que nos atermos à sua prática discursiva, 
aqui precisamente em seus sermões sobre os seis dias da criação, para vislumbramos 
a concretude e o emprego daquilo que ele executava e ensinava em seu De officiis. 
Ademais, chama-nos muito a atenção que as duas obras ambrosianas por nós 
apresentada aqui neste artigo sejam do mesmo período, indicando, assim, a 
maturidade retórica de Ambrósio. 

 

3.1. O Hexaëmeron ambrosiano7 

 

Na Semana Santa de 387 ou 388 Ambrósio proferiu nove homilias referentes à 
narração da criação bíblica contida no Livro do Gênesis (Gn 1, 1 – 2, 4a). O relato 

 
6 As façanhas de Absalão estão no relato bíblico do Segundo Livro de Samuel 13,23–18,18. 

7 Utilizamos como fonte a obra Examerão de Ambrósio de Milão traduzida do latim para o português por 
Célia Mariana Franchi Fernandes da Silva, editada e publicada pela Paulus: Ambrósio (2009). Entretanto, 
preferimos manter o título latino da obra, Hexaemëron, porque este expressa melhor que o título português o 
sentido e o conteúdo da obra. Assim, nossa referência abreviada à obra será “Hexa.”, seguida da devida 
correspondência numérica da edição. 
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bíblico narra a criação de tudo o que existe pela ação direta de Deus que, em sua 
bondade, criou tudo o que existe num período de seis dias, sendo que no sétimo dia, 
após contemplar todo seu trabalho, repousou. 

É importante ressaltar que o período da Semana Santa, já no século IV, 
possuía praticamente a atual sequência das celebrações principais da fé cristã e suas 
determinadas tônicas teológicas. Assim, os sermões de Ambrósio sobre a criação de 
tudo o que existe se insere no espírito de preparação para a Páscoa: o ponto 
principal dos sermões e celebrações deste contexto cristão de fé é a celebração da 
morte-ressurreição de Jesus Cristo e, retroativamente, levar os crentes a perceberem 
desde o início da história a ação divina. 

A temática principal do Hexaëmeron ambrosiano é, pois, a criação; esta obra é 
uma exegese do texto bíblico da criação em seis dias do Livro do Gênesis, contudo, 
não é um tratado exegético, pois, sua versão original são as palavras do Bispo 
proferidas como sermão à comunidade milanesa ali reunida.  

A estrutura dos sermões segue a estrutura do relato bíblico: a cada dia da 
criação corresponde(m) um ou dois sermões sobre a ação divina8. É importante 
ressaltar que o Hexaëmeron de Ambrósio não é o primeiro dedicado à temática, sendo 
devedor da obra homônima de Basílio Magno9 que, embora contenha também nove 
homilias, de forma desconhecida ficou “incompleta” se levarmos em conta a 
estrutura do Livro do Gênesis como modelo, isto é, a obra escrita de Basílio termina 
na criação do ser humano. Todavia, enquanto a abordagem do pregador capadócio 
tende à busca da aplicação do sentido literal do texto bíblico, o pregador milanês irá 
partir do sentido literal para alcançar os sentidos elevados da fé cristã e também 
instruir seus ouvintes em normas morais. 

Assim, da seguinte forma pode ser expressa a estrutura da obra em relação ao 
Livro do Gênesis: 

 

 
8 Como não temos o objetivo de nos aprofundar no conteúdo da obra, indicamos a breve explanação feita 
por Toledo in Ambrósio, 2009: 9-16. 

9 Domingo Krpan, no artigo “Homilias de San Basilio Magno sobre los seis días de la creación”, apresenta as 
nove homilias que compõem o Hexamëron de Basílio e diz que, apesar de não estar entre as obras mais 
elaboradas teologicamente, estas homilias foram muito lidas, admiradas e imitadas por autores cristãos. Krpan 
também afirma que estas homilias tinham como objetivo apresentar uma teologia e uma teleologia da 
natureza e do homem seguindo o esquema dos seis dias da criação de Gn 1, 1-26. Foram proferidas no tempo 
pré-pascal possivelmente entre os anos 364-370 quando Basílio era ainda presbítero ou entre 370-379 quando 
já era bispo; todavia, não há certeza da data de composição de seu Hexaëmeron. A obra, porém, foi paralisada 
ao chegar na criação do homem, sem, contudo, se saber o motivo que deteve a pena do autor nesta empresa. 
Krpan faz ainda uma síntese das nove homilias que formam o Hexaëmeron basiliano no artigo supracitado: 
Krpan, 1994: 129-134. Para uma visão mais aprofundada da teologia basiliana contida em seu Hexaëmeron: 
Zañartu, 1981: 109-124. 
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Hexaëmeron – Livro do Gênesis Hexaëmeron de Ambrósio 

Gn 1, 1-5 – Primeiro dia: criação do 
céu e da terra; criação da luz e 
separação da luz e das trevas: dia e 
noite. 

Sobre o primeiro dia da criação: 

Homilia da manhã (Sermo I): Hexa. I, 1 
– I, 6, 24; 

 

Homilia da tarde (Sermo II): Hexa. I, 7, 
25 – I, 10, 38. 

Gn 1, 6-8 – Segundo dia: criação do 
firmamento/céu e separação das águas. 

Sobre o segundo dia da criação: 

Apenas uma homilia à tarde (Sermo III): 
Hexa. II, 1, 1 – II, 5, 22. 

Gn 1, 9-13 – Terceiro dia: criação do 
continente (terra) e dos mares; 
fertilidade da terra para produzir todo 
tipo de plantas e árvores. 

Sobre o terceiro dia da criação: 

Homilia da manhã (Sermo IV): Hexa. 
III, 1, 1 – III, 6, 24. 

 

Homilia da tarde (Sermo V): Hexa. III, 
6, 25 – III, 17, 72. 

Gn 1, 14-19 – Quarto dia: criação dos 
grandes luzeiros: o sol para o dia, a lua 
e as estrelas para a noite. 

Sobre o quarto dia da criação: 

Apenas uma homilia à tarde (Sermo VI): 
Hexa. IV, 1, 1 – IV, 9, 34. 

Gn 1, 20-23 – Quinto dia: criação dos 
animais marinhos e das aves com a 
respectiva bênção de fertilidade. 

Sobre o quinto dia da criação: 

Homilia da manhã (Sermo VII): Hexa. 
V, 11, 35). 

 

Homilia da tarde (SermoVIII): Hexa. V, 
12, 36 – V, 24, 92. 

Gn 1, 24-31 – Sexto dia: criação de 
todos os animais terrestres; criação do 
homem e da mulher segundo a imagem 
e semelhança de Deus e sua respectiva 
bênção de fecundidade e mandato de 
governar a criação. 

Sobre o sexto dia da criação: 

Uma única homilia, mas, sem dados se 
foi proferida matutina ou 
vespertinamente (Sermo IX): Hexa. VI, 
1, 1 – VI, 10, 76. 

Gn 2, 1-4a – Sétimo dia: repouso do Não há homilia específica sobre o 
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criador sétimo dia, pois, não há obra neste dia. 
Contudo, Ambrósio aborda 
brevemente esta temática na nona 
homilia; na obra escrita esta referência 
poderia muito bem funcionar como 
epílogo.  

 

Embora o Hexaëmeron ambrosiano tenha sobrevivido ao passar dos séculos por 
sua forma escrita, trata-se originalmente, de uma obra falada, ou seja, a obra pertence 
à tradição oral. A composição desta obra seguiu o ritmo normal ambrosiano de 
criação, ou seja, o pregador preparava os sermões apoiando-se na memória e em 
apontamentos e, posteriormente, redigia ou ditava (para notários) seu conteúdo sem, 
contudo, mudar a natureza daquilo que foi celebrado em público, isto é, a obra 
conserva a estrutura e o conteúdo originais de suas pregações, incluindo a 
manutenção de termos próprios de oralidade (Olivar, 1991: 910). 

 

3.2. A apropriação dos conceitos do De officiis ciceroniano na pregação 
ambrosiana sobre o Hexaëmeron 

 

Sob nosso ponto de vista, mesmo assumindo o risco de incorrermos em 
hipérbole, apreciamos o Hexaëmeron como a pregação por excelência de Ambrósio. 
Fruto de sua maturidade intelectual, episcopal e de fé, a obra ilustra bem o que o 
Bispo de Milão entendia por pregação e retórica na prática. Assim, neste tópico 
queremos demonstrar como a teoria do De officiis ambrosiano foi colocada na prática 
no Hexaëmeron, ou seja, se a primeira obra funciona como um manual de instrução 
para pregadores públicos, visando sua formação e aprimoramento nesta temática, 
pensamos que a segunda é o emprego de todo este conteúdo10. 

Partindo do decorum os sermões ambrosianos sobre o Hexaëmeron falam na 
medida certa o que era conveniente para o momento: num ambiente de solene 
celebração pública (Semana Santa), Ambrósio é a autoridade que discursa não 
apenas sobre fé e moral cristãs, mas, inclusive, sobre as dificuldades próprias que os 
cristãos milaneses enfrentavam em seu contexto de vida. Afinal, se havia 
dificuldades e conflitos a serem enfrentados, era conveniente ao pregador discorrer 
acerca dos mesmos. Assim, por exemplo, temos a seguinte fala. 

 

 
10 Não queremos aqui afirmar que De officiis e Hexaëmeron formam um corpo doutrinário do Bispo de Milão 
no sentido de uma complementar a outra. Também não levamos em consideração a data exata de publicação 
das mesmas; queremos apenas inferir que, devido à concepção de ambas num intervalo temporal muito 
próximo, independentemente de qual tenha vindo a público primeiro, estas obras expressam e testemunham 
o que Ambrósio entendia como a melhor forma de pregar e como ele pregava. 
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“Façamos, diz a Escritura, o homem à nossa imagem e semelhança [Gn 1,26]”. 
Quem diz isto? Porventura não é Deus, que te fez? O que é Deus? Carne 
ou espírito? Certamente não é carne, mas espírito, ao qual a carne não 
pode ser semelhante, porque o espírito é incorpóreo e invisível, ao passo 
que a carne se percebe e se vê. A quem Deus diz? Não é com certeza a si 
mesmo, porque não diz “faça eu”, mas “façamos”; não é aos anjos, 
porque são seus ministros, e os servos não podem ter participação na 
obra do Senhor, nem as obras na ação do autor; diz ao Filho, embora 
não queiram os Judeus, embora repugne os Arianos. Mas calem-se os 
Judeus e emudeçam os Arianos com seus súditos, que, ao excluírem um 
só da participação na obra divina, inserem muitos e concedem a escravos 
a prerrogativa que negam ao Filho (Hexa. VI, 7, 40). 

 

O trecho acima dá a impressão de que a direção da pregação de Ambrósio 
parece ir unicamente no sentido da instrução espiritual aos fiéis acerca da criação da 
humanidade, pois, citando o versículo bíblico da criação da humanidade ele foca sua 
mirada para o valor que a vida humana possui em si. Todavia, a sequência do 
sermão denuncia que para além da valorização da vida humana como criação de 
Deus, o Bispo milanês dirige sua pregação contra aqueles que não creem que o 
Verbo fora gerado pelo Pai na eternidade e que não possuía a mesma substância 
divina, isto é, a ênfase se deslocou da instrução espiritual e seu chamado à 
valorização da vida humana para a instrução sobre a doutrina cristológica nicena e a 
consequente reprovação dos movimentos cristãos heterodoxos e aos judeus. 

A voz ocupa destacado lugar para o discursar público, mas, também para a 
conversação não eloquente. Por isso, Ambrósio alerta para a tonalidade certa da 
voz, isto é, sua qualidade no sentido de ser clara e agradável 

 
A estes não agradam as mórbidas cantigas dos atores de teatro, que 
amolecem o espírito para os amores – mas sim os concertos da Igreja, a 
voz harmoniosa do povo em louvores a Deus, e uma vida piedosa. Estes 
não se deleitam em contemplar tapetes de púrpura e cortinas preciosas – 
mas sim esta belíssima obra do mundo, esta união de elementos distantes 
entre si [...] (Hexa. III, 1, 5). 

 

A fala de Ambrósio está em vista da edificação moral dos ouvintes, a fim de 
deixarem os costumes pagãos do teatro e se deterem mais na vida da comunidade de 
fé. Porém, a razão para isto não diz respeito apenas a uma visão fideísta de Igreja ou 
uma instrução do Bispo aos fiéis no tocante à conduta de vida. O motivo desta fala 
ambrosiana dá-se também por observância aos estatutos retóricos no que concerne 
à modulação e educação da voz. Enquanto no teatro a voz é utilizada para amolecer 
os espíritos, portanto, uma voz desqualificada e turva, na Igreja a voz do povo é 
harmoniosa, ou seja, é clara e agradável e por isso consegue elevar as pessoas à 
contemplação da criação como dom de Deus. 
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Tanto o discurso como a pregação não devem ser em tom de rixa, mas, devem 
se afastar dos excessos da alma que fogem da razão. Ambrósio parece empregar 
tudo isto em sua pregação, mas, a imagem que faz na seguinte passagem parece 
testemunhar isto de forma mais flagrante. 

 
Portanto, a carne não pode ser à imagem de Deus, mas sim a nossa alma, 
que é livre, e vagueia aqui e ali, por diversas cogitações e decisões, e que, 
pensando, tudo vê. Eis que agora estamos na Itália e nosso pensamento 
parece voltado para as regiões orientais ou ocidentais; parece que 
estamos convivendo com os que estão estabelecidos na Pérsia e vemos 
os que vivem na África; se esta terra receber alguns dos nossos 
conhecidos, continuamos a caminho, juntamo-nos aos peregrinos, 
unimo-nos aos ausentes, falamos com os distantes, ressuscitamos até os 
defuntos para conversar e os abraçamos e apertamos como se estivessem 
vivos, deferindo-lhes o uso e os deveres da vida (Hexa. VI, 8, 45). 

 

Tratando de um tema complexo, Ambrósio aplica na passagem acima um tom 
expressamente conciliador e calmo, a fim de levar seus ouvintes a se apropriarem 
desta realidade altamente superior do ponto de vista do Bispo. A realidade humana 
da alma é tão importante para a vivência dos cristãos que estes, sem saírem da Itália, 
conseguem viajar pelo mundo e se encontrar com conhecidos. Contudo, o encontro 
conciliador com as pessoas só é possível porque falam e conversam, ações que 
devolvem a todos o bom viver. 

A qualidade da pregação ambrosiana fica patente a qualquer leitor que hoje se 
aproxime de alguma edição, certamente esta também era a realidade para seus 
coetâneos. Como testemunho fiel desta afirmação acima, podemos invocar as 
palavras de Agostinho. 

 
Assim que cheguei a Milão, encontrei o bispo Ambrósio, conhecido no 
mundo inteiro como um dos melhores, e teu fiel servidor. Suas palavras 
ministravam constantemente ao povo a substância do teu trigo, a alegria 
do teu óleo e a embriaguez sóbria do teu vinho. Tu me conduzias a ele 
sem que eu o soubesse, para que eu fosse por ele conduzido 
conscientemente a ti. Esse homem de Deus acolheu-me paternamente e 
ficou feliz com a minha chegada, na bondade digna de um bispo. 
Comecei a estimá-lo, a princípio não como mestre da verdade, pois não 
tinha esperança de encontrá-la em tua Igreja, mas como homem 
bondoso para comigo. Acompanhava assiduamente suas conversas com 
o povo, não com a intenção que deveria ter, mas para averiguar se sua 
eloquência merecia a fama de que gozava, se era superior ou inferior à 
sua reputação. Suas palavras me prendiam a atenção. Mas, o conteúdo 
não me preocupava, até o desprezava. Eu me encantava com a suavidade 
de seu modo de discursar; era mais profundo, embora menos jocoso e 
agradável que o de Fausto quanto à forma. A respeito do conteúdo, 
porém, não era possível qualquer comparação: perdia-se este último 
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entre as falsidades dos maniqueus, ao passo que o outro ensinava a 
doutrina mais sadia da salvação (Agostinho, Confissões V, 13, 23). 

 

Se Agostinho nos assegura a qualidade da eloquência e do conteúdo das 
pregações de Ambrósio, o próprio Bispo milanês nos orienta com todo seu domínio 
retórico sobre o seu trato quanto à duração dos sermões. 

 
Mas encerremos de uma vez este segundo dia. Não aconteça que, 
enquanto nós edificamos a obra do firmamento, tornemos menos firmes 
aqueles que nos escutam, devido à prolixidade da narração; nem suceda 
que, enquanto nosso sermão avança pela noite – que não tem ainda a luz 
da lua e das estrelas, visto que ainda não foram criados os luminares do 
céu –, possa levar escuridão aos que voltam para casa. Além disso, é 
preciso também cuidar dos corpos com comida e bebida, para que a 
fragilidade da carne não se queixe deste jejum noturno aos espíritos que 
se banqueteiam (Hexa. II, 5, 22). 

 

Embora recheada de instruções morais a pregação sobre o Hexaëmeron chega a 
expressar de forma velada a preocupação ambrosiana da coerência entre o que se 
fala e o que se é, ou seja, a palavra deve transparecer o caráter e a motivação daquele 
que fala. Ambrósio utiliza o exemplo do polvo como representação daquele que é 
incoerente em sua forma de ser em relação ao seu discurso. Segundo o Bispo de 
Milão, o polvo é a representação daquele que é falso e enganoso em seu modo de 
falar e agir, pois, este animal fica imóvel no fundo do mar sobre alguma pedra e 
chega a se camuflar, como se fosse pedra; assim, qualquer objeto ou animal mais 
frágil que se aproxima daquela “pedra”, automaticamente vira seu alimento (Hexa. 
V, 8, 21). E arremata sobre este tipo de pessoa condenável e a ser evitada:  

 
a presa vem a ele espontaneamente e é apanhada por artifícios 
comparáveis aos daqueles que mudam muitas vezes seu modo de pensar 
e põem em ação diversas artimanhas maléficas, a fim de tentar as mentes 
e os sentimentos de cada um. Entre os castos, eles pregam a continência; 
no convívio com os intemperantes, desviam-se do zelo pela castidade e 
mergulham nos lamaçais da libertinagem; assim sendo, aqueles que os 
ouvem ou veem entregam-se a eles com incauta facilidade e caem muito 
depressa em seu engano; não sabem abster-se nem acautelar-se daquilo 
que causa dano, embora a improbidade disfarçada pelo véu da 
benignidade seja mais grave e mais nociva. Assim, pois, cuidado com 
aqueles que espalham ao longe e ao largo os pés e os braços de sua 
fraude e vestem-se de multiforme aparência. Efetivamente, estes são 
polvos que têm muitos braços e pés de astuciosas artimanhas, com os 
quais podem prender qualquer coisa que caia nos rochedos de sua fraude 
(Hexa. V, 8, 21). 
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Por fim, pelo menos na edição que temos à disposição, e também levando em 
conta que Ambrósio após as pregações ditava tudo para os notários e lançava mão a 
correções, parece-nos que o Pregador levava muito a sério a utilização da linguagem 
conhecida pelo povo que receberia suas palavras. Prova disto é que, mesmo 
conhecendo muito bem a língua grega, o Hexaëmeron é uma obra escrita em latim, e 
contém pouquíssimas palavras gregas que o autor tomava o cuidado de transliterar e 
se as citava na língua grega, logo dava seu significado latino: “E ainda: havia na 
região de Ausítide11 um homem chamado Jó” (Hexa. I, 7, 25); “O céu, pois, que em 
grego se diz orano, em latim tanto se chama caelatum (ornado, cinzelado)[...]” (Hexa. 
II, 4, 15); “Daí em grego designar-se por stoicea aquilo que em latim chamamos de 
elementa [...]” (Hexa. III, 4, 18); “[...] introduzem um enxerto da árvore que os gregos 
chamam de peken (pinheiro) e nós de piceam (pinheiro selvagem) [...]” (Hexa. III, 13, 
56); “[...] eles repartem cada uma daquelas doze partes em trinta pequenas porções, 
que os gregos chamam de morai (partes), e ainda reduzem cada porção a sessenta 
partes” (Hexa. IV, 4, 14); “[...] por isso são chamados áscios (sem sombra) em grego” 
(Hexa. IV, 4, 23); “Com efeito, existe uma ave, chamada gaivota, que em grego se 
diz fnh (águia do mar) [...]” (Hexa. V, 18, 61); “O gafanhoto, por sua vez, é devorado 
por uma ave chamada selêucis – esta ave tem nome grego [...]” (Hexa. V, 23, 83); 
“Com efeito, quando atingida por grande massacre e machucada por ferimentos, 
sabe medicar-se com uma erva de nome flomus (verbasco), como é chamada pelos 
gregos, passando-a sobre suas feridas [...]” (Hexa. VI, 4, 19); “E com muita 
propriedade alma significa homo em latim ou nqropo em grego [...]” (Hexa. VI, 8, 46). 

 

3.3. A estreita relação entre retórica pagã e pregação no Hexaëmeron 

 

A delimitação temática de nossa abordagem não quer em hipótese alguma 
incorrer na sugestão de que Ambrósio não empregou outros conceitos ciceronianos 
sobre a retórica retirados de outras obras que não o De officiis, pois, o próprio 
Hexaëmeron em suas vastas páginas atesta o conhecimento e domínio que o Bispo de 
Milão possuía sobre os teóricos do discurso, desde os gregos até os latinos. A título 
de ilustração, apresentamos a “biblioteca pagã” que Ambrósio brindou seus 
ouvintes quando proferiu seus sermões12, independentemente de sua 
empregabilidade em “teorias do discurso”. 

 

 

 
11 Ambrósio translitera o grego Astidi (de Asti), enquanto a Vulgata traz Hus. 

12 Aqui nós excluímos, obviamente, desta “biblioteca” as diversas referências bíblicas e de autores cristãos e 
judeu-helenistas. Quanto às obras, por questão de espaço e foco, referenciaremos apenas as obras 
ciceronianas citadas direta ou indiretamente pelo Pregador milanês. Também por questão de economia de 
espaço, colocamos entre parênteses o número correspondente de vezes citadas dos referidos autores dentro 
de cada sermão. 
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Sermo I 

Autores gregos: Aristóteles (02). 

 

Autores latinos: Lucrécio (01); Virgílio 
(02); 

Cícero (07): Academica (02); De Natura 
Deorum (04); De Finibus Bonorum et 
Malorum (01). 

 

 

 

 

Sermo II 

Autores gregos: nenhum. 

 

Autores latinos: Salústio (01) Virgílio 
(07). 

Este é o único sermão em que 
Ambrósio não se utiliza de alguma obra 
de Cícero em sua argumentação. 

 

 

 

 

Sermo III 

Autores gregos: Demócrito (01). 

 

Autores latinos: Ovídio (01); Suetônio 
(01); Virgílio (06). 

Cícero (02): Academica (01) e De Re 
Publica (01). 

 

 

 

Sermo IV 

Autores gregos: Aristóteles (01).  

 

Autores latinos: Virgílio (06); 

Cícero (uma referência à pessoa e vida 
do autor pagão). 

 

 Autores gregos: nenhum. 
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Sermo V 

 

Autores latinos: Plínio (12); Lucrécio 
(01); Salústio (01); Varrão (01); Virgílio 
(21). 

Cícero (05): Tusculanae Quaestiones (01) e 
Cato Maior de Senectute (04). 

 

 

 

 

Sermo VI 

Autores gregos: nenhum. 

 

Autores latinos: Horácio (02); Lucrécio 
(01); Ovídio (02); Plínio (01); Virgílio 
(10); 

Cícero (03): Academica (01) e De Finibus 
Bonorum et Malorum (02). 

 

 

 

Sermo VII 

Autores gregos: Xenofontes (01). 

 

Autores latinos: Ovídio (02); Horácio 
(01); Plínio (14); Virgílio (10); 

Cícero (01): De Officiis. 

 

 

 

Sermo VIII 

Autores gregos: Aristóteles (01). 

 

Autores latinos: Plínio (08); Suetônio 
(01); Virgílio (47); 

Cícero (01): Pro Milone. 

 

 

Sermo IX 

Autores gregos: nenhum. 

 

Autores latinos: Ovídio (01); Plínio 
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(09); Salústio (01); Virgílio (14). 

Cícero (05): De Natura Deorum. 

 

Para além das técnicas oratórias empregadas por Ambrósio, a recorrência a 
autores consagrados, sobretudo da cultura latina aponta para a eficácia do intento 
discursivo casado com o objetivo da pregação cristã: a explicação do texto bíblico, 
tendo como chave de leitura a fé em Jesus Cristo como Deus encarnado, de forma 
compreensível aos ouvintes, levando-os ao exercício e aprofundamento dos valores 
cristãos. Assim, numa cultura predominantemente oral, onde os discursos públicos 
tinham papel destacado na sociedade como forma de apropriação e propagação do 
conteúdo destes, era fundamental que Ambrósio empregasse o meio comum de 
expressão pública de seu tempo e buscasse autoridades intelectuais também comuns 
entre os letrados e a tradição cultural popular. A finalidade desta estilística adotada 
por Ambrósio era a de que o conteúdo bíblico fosse captado, dito e compreendido 
por seus ouvintes e por eles vivido na prática e compartilhado oralmente, ou seja, 
“os princípios divulgados pelos discursos orais eram retidos na memória dos 
ouvintes e propagados de ‘boca em boca’” (Pohlmann, 2012: 70). 

Logo, o elenco de autores acima aponta para uma necessidade, a fim de que a 
pregação cristã obtenha êxito: a compreensão da mensagem por parte dos ouvintes. 
É preciso notar que a pregação cristã nasce num ambiente muito diverso do 
romano; sua raiz é judaica, por isso, suas referências são outras. Basta notar como o 
fundador da pregação cristã empreendia sua tarefa: 

 
E dizia: ‘Com que compararemos o Reino de Deus? Ou com que 
parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é 
semeado na terra – é a menor de todas as sementes da terra – mas, 
quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e 
deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua 
sombra’. 

Anunciava-lhes a Palavra por meio de muitas parábolas como essas, 
conforme podiam entender; e nada lhes falava a não ser por parábolas. A 
seus discípulos, porém, explicava tudo em particular (Evangelho de 
Marcos 4, 30-34). 

 

O fato de Jesus pregar em parábolas não se torna uma regra para os seus 
seguidores, pois, o objetivo principal da empreitada evangélica é a compreensão da 
mensagem de fé. Assim, conforme atesta o evangelista Marcos, Jesus pregava sobre 
o Reino de Deus em parábolas para que seu auditório bem o entendesse e o 
apreendesse. E isto é bastante compreensível, uma vez que a população judaica era 
também de tradição oral, mas, formada noutra linguagem e visão de mundo, por 
isso as comparações como forma de se apropriar do objeto e objetivo da mensagem. 
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Ademais, percebe-se que as comparações feitas por Jesus são de caráter basicamente 
rural, fato que atesta a origem de seu auditório. Entretanto, uma coisa era a palestina 
rural do século I e outra bem diversa a realidade de Milão do século IV. Portanto, a 
larga utilização de autores latinos mais do que os gregos não é marca apenas da 
erudição de Ambrósio ou da busca de legitimação de seus argumentos, pois, a 
autoridade é da Sagrada Escritura, mas, está em função da eficácia de sua mensagem 
a ser captada. E justamente aqui reside a estreita relação entre retórica pagã e 
pregação: Cícero define a retórica no livro I do De inventione como arte e também 
como a doutrina do dizer (Pohlmann, 2012: 68); assim, o falar é uma doutrina e uma 
arte de dizer e ser compreendido, justamente a definição evangélica do motivo pelo 
qual Jesus pregava em parábolas. 

 

Por fim, com uma cultura diversa da judaica, tanto por parte do pregador 
quanto dos destinatários da pregação, a forma discursiva romana13 será adotada por 
Ambrósio. É evidente que ele emprega em seus sermões uma estrutura bem diversa 
daquela empregada por Jesus, mas, também se afastará um pouco da forma 
tradicional dos romanos discursarem. Assim, Ambrósio lançará mão de uma forma 
híbrida discursiva que foi comum entre os pregadores cristãos posteriores à primeira 
geração pós-apostólica, isto é, de meados do século II em diante. Daí, a estrutura 
das nove homilias que formam o Hexaëmeron será composta sempre a partir do 
esquema seguinte:  

 
I) saudação inicial (embora não se saiba se era uso geral) ou introdução 
ao sermão ou oração preparatória ou fórmulas de cortesia; II) pregação 
sobre alguma temática; III) ao fim do sermão, o pregador convida a 
assembleia à oração; IV) conclusão do sermão com alguma doxologia14 
(Coelho, 2019: 136). 

 

Considerações finais 

 

Ao longo deste artigo vimos um pouco da função da retórica na pregação 
ambrosiana. De fato, o exercício da arte de bem falar, aprendido desde a juventude, 
marcou a vida pública do Bispo de Milão. Treinado na retórica, Ambrósio fez uso 
dela em sua carreira jurídica em Sírmio, também enquanto governador da região da 
Emília-Ligúria e, ainda mais, depois de eleito para o episcopado. À frente da 
comunidade cristã milanesa, Ambrósio recorreu à ars oratoria nas mais variadas 

 
13 Aqui nos referimos às partes do discurso estabelecidas pelo esquema aristotélico que se difundiu nos 
manuais de retórica clássicos: invenção, disposição, elocução, memória e atuação. 

14 Decidimos apenas por indicar a realidade desta estrutura sermonária antiga empregada por Ambrósio 
presente em Coelho, 2019: 136-137, onde, à guisa de exemplo, o autor demonstra a presença deste esquema 
no Sermo I do Hexaëmeron ambrosiano. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


321 
Benedito, André Luiz & Coelho, Bruno Alves  

De officiis e Hexaëmeron: exemplos de teoria e prática da retórica de Ambrósio de Milão 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 299-324. ISSN: 2014-7430 

circunstâncias, principalmente na defesa dos direitos da Igreja e na pregação litúrgica 
– momento em que conquistou um crítico retor como Agostinho. 

O Bispo de Milão também se preocupou com a formação de seu clero na arte 
da pregação. No tratado De officiis, ele oferece valorosas instruções, aproveitando o 
material do orador romano Cícero e adequando-o às necessidades da fé cristã. Além 
disso, mesmo recorrendo a algumas orientações deixadas pelos retores do passado, a 
referência permanente de Ambrósio sempre foi a Sagrada Escritura. Desta fonte ele 
se alimentou e incentivou seus clérigos a fazerem o mesmo. Ao digerir uma boa 
formação retórica, bem como os textos da Escritura, Ambrósio transmitiu de forma 
“mastigada” a palavra bíblica às mais diversas categorias de ouvintes. E assim, 
consolidava-se cada vez mais a fama de Ambrósio como pregador. 

Pinheiro tem uma categórica afirmação no tocante à função episcopal cristã 
antiga: “os bispos divulgavam a transição clássica conjuntamente com o próprio 
movimento de expansão do cristianismo” (Pohlmann, 2012: 70)”. De fato, esta 
afirmação demonstrou-se verdadeira em nosso trabalho sobre a pregação de 
Ambrósio, pois, por um lado, o Bispo de Milão lançou mão do cabedal tradicional 
latino em suas homilias e, por outro, trouxe a instrução e inovações próprias do 
cristianismo que com esta cultura dialogou. Ademais, a pregação ambrosiana segue 
as orientações clássicas de que o discurso obtém êxito quando persuade seu 
auditório. Todavia, parece-nos que este conceito retórico, dentro do cristianismo 
antigo, vai perdendo sempre mais seu espaço, pois, a fonte e a autoridade da 
pregação cristã não é o discurso em si, mas, a adesão aos valores evangélicos. Assim, 
diferentemente de um discurso político ou laudatório, a pregação já parte do 
pressuposto de que há adesão aos princípios da fé cristã entre os ouvintes, daí, não 
se trata de persuasão, mas, de instrução e exortação para o crescimento do crente na 
fé. Ambrósio mesmo nos alerta para esta realidade 

 
[...] Talvez alguém não tenha dado muito crédito a nossas palavras 
anteriores, quando dissemos que a terra estava invisível, porque estava 
escondida, coberta pelas águas, de modo que não podia ser vista pelos 
olhos do corpo. Sem dúvida, o profeta refere-se a si mesmo, isto é, à 
nossa condição, e não à majestade da natureza divina, que certamente vê 
tudo. Porém, para perceberdes que não foi para satisfazer nossa 
inteligência que nos demos ao trabalho da pregação, mas foi em vista da 
vossa instrução, comprovamos que a sequência da leitura da Escritura 
concorda conosco; com efeito, ela afirma abertamente que, depois que a 
água que estava sobre a terra se reuniu e derivou para os mares, apareceu 
aquela que é seca. Portanto, que desistam de criar-nos obstáculos com 
disputas dialéticas aqueles que dizem: como a terra poderia estar 
invisível, se todo corpo tem por natureza aspecto e cor, e toda cor está 
submetida à visão? [...] (Hexa. III, 2, 7). 

 

 Fica claro que o importante não é o discurso do pregador em si, mas, a 
matéria pregada. Esta, a matéria/o conteúdo, é que tem o papel principal. Assim, o 
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Bispo chama a atenção de sua assembleia para a necessidade de tomar consciência 
do que se falava, ou seja, o que importa é a fonte da pregação e esta é muito bem 
conhecida: a Sagrada Escritura. Daí, se não dão crédito às palavras próprias de 
Ambrósio, os ouvintes que formam o auditório são levados pelo Pregador a 
perceberem que a não acolhida do que já havia sido pregado, não era mera 
discordância intelectual, mas, de fé, pois, estariam rejeitando as palavras da Escritura 
Sagrada. Portanto, percebemos que a pregação ambrosiana é já uma novidade no 
tocante à acolhida e exercício da retórica antiga pelos cristãos não no que tange à 
forma e conteúdo, mas, no sentido da persuasão, isto é, o alvo da pregação cristã 
não é o convencimento em si de uma argumentação. 

 Não apontamos, todavia, para uma radical ausência da persuasão na pregação 
cristã, pois, o próprio objetivo da pregação é a total ou máxime adesão do crente aos 
princípios religiosos da fé em todos os setores de sua vida, isto é, tanto pessoal 
quanto social. Entretanto, nos opomos ao conceito de persuasão no que tange às 
definições clássicas deste termo. Para os sofistas, por exemplo, não existia uma 
verdade absoluta e permanente, por isso, a persuasão seria a capacidade da 
organização argumentativa, a fim de se convencer a maioria dos ouvintes. 
Contrariando os sofistas, Platão irá propor a dialética em vez da persuasão, de forma 
que o raciocínio lógico tivesse primazia sobre a mera opinião na busca de evitar as 
armadilhas argumentativas. Aristóteles proporá uma espécie de síntese sobre esta 
matéria, de modo que para ele há sim verdades absolutas, contudo, há também 
matérias que não as há, assim se não fosse possível a argumentação pelo verdadeiro, 
se deveria optar pelo verossímil. No cristianismo, não há espaço para se rechaçar a 
autoridade bíblica, pois o discorrer do pregador sobre as verdades da fé não está 
aberto a discussões. Dessa forma, na pregação cristã só há um caminho: acolher 
como verdade absoluta e colocar em prática o que pede esta autoridade divina.  
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