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Resumo: 
O presente trabalho intenta abordar os argumentos centrais sobre a normatização da 
Páscoa na Grã-Bretanha, e o embate entre monaquismo romano e o monaquismo 
celta durante o Sínodo de Whitby, em 664. Será abordada retomada do cristianismo 
no sul da ilha, marcado pelas trocas de presentes com a Igreja e a implementação de 
leis que protegiam a religião; enquanto o norte era influenciado pelos ideais de 
Columba e a ascensão do monaquismo celta como a religião dos governantes. O 
aporte teórico-metodológico contará com as noções de estratégia e tática de Michel 
de Certeau, a fim de exemplificar como a Igreja romana, por meio de ações táticas, 
conseguiu impor o seu poder estratégico e levar à derrocada o monaquismo celta, as 
suas práticas e tradições. 
Palavras-chave: 
Monaquismo celta; Páscoa; Sínodo de Whitby. 
 
Abstract: 
This work deals with the central arguments about the normalization of Easter in 
Britain and the duel between roman monasticism and Celtic monasticism during the 
Synod of Whitby in 664 AD.  We will treat about the arrival of the Christianity in 
the south of the island, marked by gifts exchanges with the Church and the 
implementation of the laws that protected the religion; while the north was 
influenced by Columba's ideals and the birth of Celtic monasticism as the religion of 
the rulers. The theoretical-methodological framework includes notions of strategy 
and tactics of Michel de Certeau, in order to exemplify how the Roman Church, 
through tactical actions, was able to impose its strategic power and overthrow the 
Celtic monasticism, its practices and traditions. 
Keywords: 
Celtic monasticism; Easter; Synod of Whitby. 

 

 

                                                           
1 Doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná. Mestra em História Social pela Universidade 
Estadual de Londrina. E-mail: natbelmaia@gmail.com 

mailto:natbelmaia@gmail.com


266 
Belmaia, Nathany Andrea Wagenheimer 

Monaquismo romano, monaquismo celta e a disputa pela normatização 
da Páscoa no Sínodo de Whitby em 664 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 265-297. ISSN: 2014-7430 

Introdução 

 

Os embates para a definição da data da Páscoa acompanharam o 
desenvolvimento da Igreja primitiva, sobretudo porque implicaram na 
ressignificação do mito da Páscoa judaica pela memória da Páscoa cristã2. As 
discussões em torno da normatização dessa celebração estiveram atreladas à 
formação da identidade cristã, a institucionalização da Igreja e a organização de 
sínodos e concílios que resultaram em decretos ou promulgações de leis canônicas. 

De acordo com Eusébio de Cesareia (História Eclesiástica, V, XXIV a XXV), 
no século II as Igrejas de Roma e as da Ásia se confrontaram em relação à data da 
Páscoa: enquanto as primeiras defendiam que a celebração deveria ocorrer apenas 
no domingo, dia que, segundo as narrativas do Novo Testamento, teria ocorrido a 
ressurreição de Cristo, as segundas continuavam comemorando a Páscoa no 14 de 
Nissan, a mesma data judaica. A controvérsia, conhecida como quartodecimana, 
envolveu uma ampla discussão entre várias autoridades eclesiásticas do período, 
entre elas Policarpo (69-1553), Vitor de Roma (155-189), Melito de Sardes ou 
Melitão, o Eunuco (m. ca. 180) e Irineu de Lyon (130-202).  

Ainda que o descompasso entre as datas fosse uma grande questão dentro da 
Igreja, havia também uma preocupação em desatrelar-se das representações4 
judaicas. Isso é atestado, por exemplo, pelo documento Peri Pascha 40-43 (cf. Mac 
Earlean, 2014), do bispo Melito de Sardes (que apoiava a continuidade da Páscoa no 
14 de Nissan), onde afirmava não ter dúvidas sobre a substituição do sentido da 
Páscoa judaica pelo da “Páscoa do Senhor”, contraposto, no século IV, com o relato 
de Eusébio de Cesareia (História Eclesiástica: V, XXIV), no qual, o fato de as Igrejas 
da Ásia ainda guardarem o 14 de Nissan, jejuns e demais preceitos judaicos, era 
relatado como um problema a ser solucionado. 

                                                           
2 Sendo o Antigo Testamento um documento que, historicamente, carece de outros suportes para atestação 
de suas narrativas, a obra de Belmaia (2017) discute algumas teorias e estudos arqueológicos sobre a 
ocorrência do êxodo dos hebreus do Egito (narrativa que fundamenta e dá sentido à celebração da Páscoa 
judaica), demonstrando que a maior parte deles consiste em argumentos frágeis e incipientes, justificando, 
assim, a adoção de um conceito de mito para designar a Páscoa judaica, e a noção de memória para a Páscoa 
cristã, com base em estudos da reconstrução do Jesus histórico e maiores atestações historiográficas de 
autores do período de Cristo. 
 
3 Salvo se informado, todas as marcações temporais que constarão a seguir farão referência ao período d.C. 
(depois de Cristo). 
 

4 As representações (sociais e culturais) são compreendidas aqui como formas que auxiliam na construção da 
identidade em determinada cultura, palavra esta que é entendida por Chartier enquanto obras e gestos que 
fundamentam uma apreensão estética, um princípio de classificação e de demarcação intelectual do mundo; 
ou “práticas comuns”, que expressam a forma que uma comunidade produz sentido, vive e pensa sua relação 
com o mundo (Chartier, 2002: 93). 
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A controvérsia foi levada para o Concílio de Niceia, reunião a qual a 
historiografia atribuiu a regulamentação da Páscoa5 no primeiro domingo de lua 
cheia após o equinócio da primavera. Contudo, no século VII, a data da Páscoa foi 
novamente objeto de disputas entre as tradições monásticas que atuaram ao sul e ao 
norte da ilha da atual Grã-Bretanha e na Irlanda. Ao norte, sobretudo no reino da 
Nortúmbria, que compreendia as regiões ao longo da costa do Mar da Irlanda, leste 
da Irlanda e oeste da Bretanha, foi desenvolvido um tipo de religiosidade ascética 
cristã que aqui será designada monaquismo celta, que foi uma forma diversa do 
monaquismo romano, que emergiu sob a égide da Igreja e de suas normatizações. 
Esse braço monástico desenvolveu-se a partir dos textos remanescentes da literatura 
cristã latina – muitos datados do século II - preservados na Grã-Bretanha ocidental 
e País de Gales após a desagregação da sociedade romana em grandes áreas da ilha 
(Brown, 2003: 239-240).  

No século VII, as regiões que eram chamadas Britânia (ao sul da Grã-
Bretanha) receberam as missões de Gregório I, bispo de Roma, que empenhavam 
esforços em inserir novamente o cristianismo na região por meio de alianças com as 
lideranças locais. Sob a tutela da Igreja, a missão de Agostinho difundia-se com base 
nas normatizações discutidas durante séculos pela Igreja, promulgações estas que 
não eram aplicadas ao monaquismo celta, que se desenvolveu sem as imposições da 
hierarquia eclesiástica romana. O confronto entre ambas as tradições se acirrou não 
apenas no interior da ilha, mas também fora dela, quando, por exemplo Columbano 
(monge irlandês discípulo de Columba, responsável por popularizar o monaquismo 
celta) fundou vários mosteiros nos reinos lombardos e francos ca. 543 – 615, sendo 
duramente questionado por autoridades eclesiásticas locais devido ao fato de que 
esse tipo de cristianismo apresentava várias diferenças para com a Igreja, que iam 
desde a tonsura, funcionamento da sede monástica, missa e a datação da Páscoa. 

A cidade de Whitby, que se tornou um grande centro político e religioso do 
reino da Nortúmbria, foi o local escolhido para o sínodo de 664 d.C. que buscou 
estabelecer qual era a tradição “mais verdadeira”, e qual de fato, deveria ser seguida.   
Para tratar desse assunto, com especial atenção à questão da Páscoa na última seção, 
o texto está dividido em quatro partes: considerando que o monaquismo é uma 
vertente que tem uma história própria, Aspectos acerca do surgimento do monaquismo 
cristão introduzirá o leitor de forma geral ao universo monástico, desde seu 
surgimento, algumas das principais visões teológicas e filosóficas, e a incorporação 
do mesmo pela Igreja. A seguir, O monaquismo romano abordará questões 
                                                           

5 Embora nenhuma regulamentação conste nos cânones deste concílio, Eusébio de Cesareia em Vita 
Constantini, III, XIV, relata que no Concílio de Niceia todos foram unânimes acerca da fé e do tempo da 
celebração pascal. Dionísio Exíguo (470 d.C. – 544 d.C.) atribuiu a regra de que a Páscoa deveria ser 
celebrada no primeiro domingo de lua cheia, após o equinócio da primavera no hemisfério norte, ao 
reformular o cálculo alexandrino com um ciclo de 19 anos ao concílio de Niceia (que não tinha 
explicitamente enunciado a regra do equinócio da primavera ou qualquer detalhe quanto ao método de 
calcular a Páscoa). Para mais detalhes cf. Belmaia, 2017. 
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historiográficas acerca da missão de Agostinho, enviado por Gregório I para a 
Britânia (sul da Grã-Bretanha) no século VII. Considerações sobre o monaquismo celta 
tratará de alguns aspectos acerca do surgimento, difusão e particularidades do 
monaquismo celta que influenciou o norte da Grã-Bretanha, e, por fim, A Questão da 
Páscoa no Sínodo de Whitby versará sobre os argumentos que decidiram a favor do 
monaquismo romano. 

Além da historiografia, um dos principais documentos utilizados para a 
reflexão sobre a Páscoa tem por base Historia ecclesiastica gentis Anglorum, ou, a 
“História eclesiástica do povo inglês”, escrita pelo monge Beda, que é a uma das 
principais fontes do período da cristianização na Grã-Bretanha, sobretudo na 
Britânia. Segundo Brown (1996: 30), Beda foi testemunha de parte das mudanças 
que se iniciaram em 640 e duraram até por volta de 700, quando se constatou uma 
transformação de mentalidade que culminou no crescimento da ligação dos reis e da 
aristocracia. Diferentemente do registro de Gildas (ca. 500-570), monge britânico 
conhecido pela obra De Excidio et Conquestu Britanniae, que narra a história do flagelo 
dos britânicos antes e durante a vinda dos saxões, Beda registra a história de um 
“novo povo”, unido pelo cristianismo católico.  

Beda escreveu a História Eclesiástica da Nação Inglesa já em idade avançada, 
em 731 […] Também ela era uma declaração de triunfo ex post facto. A 
Britânia saxônica, tal como a Irlanda, podia ser agora declarada terra 
cristã” (Brown, 1996: 229). 

 

Gautier afirma que História Eclesiástica  

que é a principal testemunha do período de conversão, é tanto uma obra 
de teologia pastoral quanto um trabalho de história, e Beda também faz 
de Agostinho uma figura carismática, fazedor de milagres e investido de 
poderes sobrenaturais (Gautier, 2005: 4, tradução nossa6).  

 

Evidentemente, o pano de fundo teológico é o amálgama que circunda toda a 
obra. Cumprindo o propósito de fundamentação da conversão de um território, a 
memória dos governantes que desempenharam algum papel importante na difusão 
do cristianismo tende a ser valorizada com a associação de algum fenômeno de 
ordem divina ou poderes sobrenaturais (normalmente atribuídos apenas aos mártires 
ou ascetas cristãos), caso do rei Oswald da Nortúmbria (reinado 634-642) ,a quem 

                                                           
6 Original: "qui est le principal temoignage sur la période de conversion, est autant une œuvre de théologie 
pastorale qu’un ouvrage d’histoire, et Bède fait aussi d’Augustin un personnage charismatique, faiseur de 
miracles et investi de pouvoirs surnaturels" (Gautier, 2005: 4) 
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Beda atribui milagres às relíquias post mortem (Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 
III, VI).  

Abordando a organização da Igreja, Beda foi o primeiro autor a tratar os 
diferentes grupos que se estabeleceram na ilha da Britânia como uma única Gens 
Anglorum, ou, a nação dos Ingleses. Menções a reis e reinos seculares foram feitas 
apenas quando houve alguma ligação com a história da Igreja. De modo que, para 
além da teologia, é possível depreendermos fatos sobre a história da expansão da 
Igreja na Britânia.  

 Além do acesso a obras clássicas no século VII, como as de Eusébio de 
Cesareia, Flávio Josefo ou a própria hagiografia de Wilfrid (escrita por Eddius 
Stephanus, utilizada para a composição de História Eclesiástica), Beda contou 
principalmente com as correspondências com os abades, que lhe forneceram, entre 
outros materiais, as cartas de Gregório I à missão de Agostinho (Farmer, 1978: 25). 
Todos os seus correspondentes, que muitas vezes foram testemunhas oculares dos 
eventos relatados, são indicados no prefácio. Segundo Farmer (1991: 15), Beda teve 
o cuidado de adquirir suas informações de fontes primárias ou cartas originais. Se a 
informação não pudesse ser obtida por meios que ele considerava confiáveis, sua 
falta foi mencionada, o que confere um grau maior de confiabilidade aos relatos. 
Mas, a despeito do cuidado com as minúcias, História Eclesiástica apresenta alguns 
problemas, como os de datação de alguns documentos devido às diferentes formas 
utilizadas até 731; alguns foram datados segundo reinados e outros segundo o anno 
domini, o que pode ter gerado alguma diferença entre o ano real do documento e os 
registros de Beda. 

Não obstante essas e outras críticas que se apresentam, historiadores como 
Stenton (1971: 187), consideram Historia Eclesiástica do Povo Inglês uma obra 
historiográfica devido à coordenação de fragmentos de informações que chegaram 
até Beda por meio da tradição oral, correspondências ou evidências documentais. 
Para Watson (1988: 58), Beda foi um compilador, na medida em que tinha plena 
confiança em suas fontes, e um historiador, devido às escolhas que fez entre os seus 
materiais, deixando-nos inferir, o melhor que pode, sobre a cristianização e o 
processo de influência mútua entre as populações inglesas do Alto Medievo.  

A hipótese aqui analisada é de que a Igreja, que já atuava nos territórios da 
Britânia (sul da Grã-Bretanha), por meio do monaquismo romano, utilizou táticas 
para instaurar a estratégia cristã, nos territórios onde o monaquismo celta e 
religiosidades não cristãs tinham grande atuação. O escopo teórico metodológico é 
amparado no conceito de estratégia e tática tal como proposto por Michel de 
Certeau, que as define como:  

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se 
torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma 
empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. 
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[…] Como na administração de empresas, toda racionalização "estratégica" 
procura em primeiro lugar distinguir de um "ambiente" um "próprio", isto é, o 
lugar do poder e do querer próprios. […] Chamo de tática a ação calculada que 
é determinada pela ausência de um [poder] próprio. Então nenhuma 
delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por 
lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto 
tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter 
em si mesma, à distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação 
própria: a tática é movimento "dentro do campo de visão do inimigo" (Certeau, 
1998: 99-100)  

 

Atualmente, o desenvolvimento e a atuação de uma instituição são vistos de 
forma mais plástica e móvel (como se verá nas seções subsequentes), de forma que 
o conceito de tática, ações empreendidas na falta de um poder próprio, pode ser 
defendido através da atuação da Igreja, que visava instaurar nesses territórios o seu 
poder estratégico no intuito de suprimir as demais influências religiosas e instaurar a 
sua própria estratégia, ou seja, as suas relações de força na qualidade de instituição. 
Com isso, um dos intentos deste trabalho é demonstrar como esses dois conceitos 
podem ser articulados para a reflexão da normatização da Páscoa, supressão do 
monaquismo celta e instauração do poder da Igreja. 

Aspectos acerca do surgimento do monaquismo cristão 

Durante o cristianismo primitivo, nas grandes cidades do Império onde o 
cristianismo se desenvolveu mais fortemente, a fiscalização do cumprimento das 
regulamentações religiosas era mais eficaz. As novas teologias eram avaliadas, 
incorporadas ou consideradas cismáticas e heréticas (como aquelas defendidas por 
Marcião, pelos gnósticos etc.). Mas, quanto mais longe do antigo território sob o 
domínio imperial e dos maiores centros, sobretudo de Roma, mais difícil a 
prevenção do surgimento de novas formas de cristianismo (Brown, 2003: 80).  

 

Dentre essas “novas formas”, o monaquismo (cuja palavra é derivada do grego 
μοναχός monachos e traduzida por “um solitário”) foi aceito pela Igreja. No entanto, 
essa vertente tem uma história particular, que pode ser quase tão complexa quanto a 
do próprio cristianismo. Por esse motivo, apontaremos aqui apenas algumas 
questões introdutórias para situar o monaquismo dentro do cristianismo a fim de 
compreender posteriormente as frentes que influenciaram na normatização da 
Páscoa pela Igreja na Grã-Bretanha. 
 

As primeiras informações acerca do princípio do monaquismo cristão, 
remonta aos desertos da Síria e do Egito por volta do ano 270. Essa outra forma de 
vida religiosa, que era baseada no asceticismo, procurava refrear qualquer tipo de 
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prazer físico (o qual era designado “mundano”), com o propósito de atingir uma 
elevação espiritual e uma maior ligação com Deus (Brown, 2003: 81). Dentre as 
várias hipóteses que aventaram o que os fundadores do cristianismo pretendiam 
alcançar, autores como Colombás (1974: 1.37) aferem que os primeiros monges 
poderiam ser movidos por um desejo de contemplação a Deus e às coisas divinas, 
ou então, solitariamente, empreender uma luta com o demônio através de seus 
próprios demônios. 
 

Ainda que os monges mantivessem essa vocação ascética e contemplativa 
associada a outras práticas disciplinares, as escrituras cristãs foram as fontes de toda 
espiritualidade. Segundo Colombás (1974: 2.75-26, tradução nossa) “basta ler com 
atenção qualquer página da literatura saída da pluma dos monges ou que trata sobre 
eles para ver como [eles] viviam da Escritura, como a sua espiritualidade estava 
repleta de seiva bíblica” e como procuraram embasar o seu modo de vida particular 
em aspectos e pormenores retirados dos livros sagrados. “A Bíblia era o livro do 
monge. Não se cansavam de lê-la, estudá-la, aprendê-la de memória, meditá-la e 
recitá-la”7.  

Rapp (2005: 103), analisando a relação entre a sofrimento físico e autoridade 
no âmbito das disputas entre monges e bispos, afirma que, quando as perseguições 
cristãs decaíram nos primeiros séculos do Império Romano, os ascetas e eremitas 
(tanto aqueles que viviam em mosteiros como aqueles que vivam isolados realizando 
espetaculares proezas de resistência física) herdaram o legado dos mártires cristãos e 
se tornaram os “portadores do espírito”:  

 

a capacidade de praticar o ascetismo, especialmente em suas formas mais 
extremas, era considerada um dom especial de Deus. Por outro lado, o 
ascetismo era a única maneira pela qual os indivíduos podiam, por seus 
próprios esforços, esperar adquirir os dons do Espírito [...] (Rapp, 2005: 
104 tradução nossa8).  

 

Para Brakke (2001: 1), essa nova abordagem de uma vida ascética surgiu 
depois que um fazendeiro egípcio chamado Antônio (conhecido como Santo 

                                                           

7 Original: "basta leer con atención cualquier página de la literatura salida de la pluma de los monjes, o que 
trata de ellos, para ver cómo vivían de la Escritura, cómo su espiritualidad estaba enchida de savia bíblica” 
[…] La Biblia era el libro del monje. No se cansaban en leerla, de estudiarla, de aprenderla de memoria, de 
meditarla y recitarla" (Colombás, 1974: 2.75-26). 
 

8 Original: “[…] ability to practice asceticism, especially in its more extreme forms, was considered a special 
gift of God. 2On the other hand, asceticism was the only way in which individuals could, through their own 
efforts, hope to acquire the gifts of the Spirit […]” (Rapp, 2005: 104). 
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Antão9), decidiu viver no deserto, onde teria dedicado sua vida ao serviço e 
contemplação de Deus através de um programa de disciplina que consistia no 
celibato, na pobreza, no jejum e outros. Rapp (2005: 105) afirma que homens e 
mulheres foram inspirados a se retirar para o deserto a fim de obter um 
conhecimento dos mistérios divinos, e passavam seus dias lendo, meditando sobre 
as escrituras e recitando versos bíblicos.  

 
Antão não foi o primeiro asceta cristão a fixar residência no deserto. Mas 

segundo Dunn (2000: 3), a sua popularidade e a crença de que ele teria sido o 
verdadeiro fundador do monaquismo cristão fora atribuída por Atanásio (296 - 373), 
bispo de Alexandria, que escreveu Vita Antonii em 356. Nessa obra, ainda de acordo 
com Dunn, Antão era representado como um homem santo: um analfabeto que, 
através de sua existência em um ambiente inóspito, manteve uma conexão absoluta 
com a “verdade divina” (Dunn, 2000: 3). Santo Antão era o modelo do cristão 
eremita, ou de acordo com Brakke (2001: 1), um “homem do deserto”, uma pessoa 
que fez a escolha religiosa de uma vida de recolhimento.  

 
Dunn (2004: 4) acrescenta ainda que, devido à popularidade de Vita Antonii, 

muitos abandonaram as cidades e foram viver no deserto “em devoção a Deus”, 
esperando encontrar suas próprias transformações espirituais seguindo o exemplo 
de Antão, que defendia que a “alma” humana só retornaria a Deus por meio de um 
processo de autoconhecimento e autopurificação. Santo Antão dava ênfase ao papel 
do Cristo como salvador quando defendia que os ensinamentos dele restaurariam a 
unidade com Deus, destruída pela queda do homem com o pecado. “No entanto, 
embora seja possível para o indivíduo purificar o corpo e receber conhecimento do 
'Espírito de Adoção'10, a duradoura realização da visão de Deus só é possível após a 
morte que liberta a alma do corpo” (Dunn, 2000: 5, tradução nossa11). Em vista 
disso, Santo Antão e outros ascetas acreditavam que a morte era o estágio final em 
que uma alma poderia ser liberta de seu confinamento. Logo, esses homens 
considerados santos por terem vivido uma vida “virtuosa” elaboravam teologias e se 
tornavam exemplos a ser seguido por outros.  
 

Ramón Teja afirma que o monaquismo a partir do século IV representou um 
movimento que chocou diferentes níveis da sociedade: “A Igreja, sua hierarquia 
como expressão da sociedade cristã, a sociedade pagã através de seus pensadores 

                                                           
9 Mesmo que o nome latino do monge seja Antonius, a maior parte da literatura na língua portuguesa optou 
por chamá-lo Santo Antão para não se confundir com Santo Antônio. 

10 De modo geral, “Espírito da Adoção” pode ser interpretado como uma referência ao “Espírito Santo de 
Deus”. Na Bíblia, o Espírito da adoção é citado no livro de Gálatas 4:1-7 e Romanos, 8:15. 

11 Original:  "Yet while it is possible for the individual to purify the body and receive knowledge of the ‘Spirit 
of Adoption,’ the lasting achievement of the vision of God is possible only after death has freed the soul 
from the body" (Dunn, 2000: 5). 
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mais representativos, o Estado e mesmo o povo cristão se sentem desconfortáveis e 
escandalizados” pois o monaquismo é uma forma de expressão de “rechaço e 
desprezo de todos os valores em que repousa a sociedade da época” (1988: 12, 
tradução nossa12). 

Apesar da popularidade de Vita Antonii, os rigores da vida ascética não 
encontraram um apelo geral. Primeiro, porque os ideais de celibato foram 
considerados até ofensivos para os cristãos casados do século IV; depois, houve 
uma preocupação com os bens materiais e a dilapidação do patrimônio caso um 
eclesiástico decidisse por uma vida ascética, sobretudo, porque àquela altura, a maior 
parte dos eclesiásticos consagrados bispos, por exemplo, pertenciam à famílias 
abastadas (Brown, 2003: 83, Dunn, 2000: 5). No entanto, Martinho de Tours (316 – 
397), um monge “da plebe”, se tornou bispo de Tours em 371 graças à 
popularização da hagiografia De Vita Beati Martini (A vida de Martinho), escrita por 
Sulpício Severo, um contemporâneo e amigo pessoal de Martinho, houve um 
considerável aumento do monaquismo (Couvillon, 2005: 12).  

 
Na obra de Severo, Martinho é relatado como um soldado do exército romano 

que, após a conversão ao cristianismo, se tornou discípulo de Hilário de Poitiers13. 
Devido às controvérsias com os arianos14, foi exilado na ilha de Gallinaria, 
atualmente Isola d'Albenga, no Mar da Ligúria, onde passou a ter a vida solitária de 
um eremita. Martinho retornou à Gália e construiu a abadia de Ligugé e o que ficou 
conhecido como o primeiro monastério na região gaulesa (Sulpicii, De Vita Beati 
Martini: VII, 164 C) 

 
Martinho se tornou conhecido e aclamado. Malgrado a oposição de seus pares, 

foi consagrado bispo devido à sua popularidade entre as pessoas, que o 
consideravam um homem santo e espiritualizado. Sulpício Severo tentava 
demonstrar que, embora houvesse oposição de parte do episcopado, Martinho teria 
ganho a aceitação e respeito da aristocracia romana principalmente quando 
começaram a circular histórias de seus milagres entre eles, como uma carta de 
Martinho colocada no peito da filha de Arborius teria lhe curado a febre (Couvillon, 
2005: 11). 

 

                                                           
12 Original: “La iglesia, su jerarquía como expresión de la sociedad cristiana, la sociedad pagana, a través de 
sus pensadores más representativos, el Estado y el mismo pueblo cristiano se sienten incómodos y 
escandalizados […] rechazo y el desprecio de todos los valores en que reposa la sociedad de la época” (Teja, 
1988: 12). 
 
13 Combatendo sobretudo as doutrinas arianas, a teologia de Hilário de Poitiers defendia a 
consubstancialidade entre Deus Pai e filho. Uma de suas obras mais conhecidas é De Trinitate.  
 
14 Na Igreja Primitiva, os arianos eram os seguidores da visão cristológica defendida por Ário (256 -336), que 
negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai. Para mais informações cf. Magalhães, 2009, 87-101.  
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Como um monge asceta, Martinho desistiu de posses materiais e fez voto de 
castidade, o que contrastava com os outros bispos da Gália, que eram nobres e 
casados. No século V, progressivamente, outros bispos também demonstraram 
interesse na vida monástica, o que culminou na organização de regulamentações 
dessa forma religiosa bem como e o aparecimento de diferentes ideais, como 
aqueles propostos por Basílio de Cesareia, Agostinho de Hipona, Jerônimo, Pelágio 
e João Cassiano (Dunn, 2000: 62-64). 

 
Basílio de Cesareia (329 - 379), ou São Basílio, foi um influente teólogo em 

prol do credo niceno contra o arianismo. De acordo com Hildebrand (2007: 19), 
Basílio tomou a decisão de buscar uma vida ascética em 357. Após alguns anos de 
solidão na Palestina e no Egito, estabeleceu uma comunidade cenobita15 em 
Cesareia. Dunn (2000: 36), acrescenta que Basílio tinha seus próprios ideais sobre 
como as comunidades monásticas deveriam funcionar. Ele defendia, por exemplo, a 
separação entre comunidades de homens e mulheres e a prevalência da renúncia de 
riqueza para fins de caridade (sendo a doação de esmolas uma das mais importantes 
para o perdão dos pecados). 

 
No Ocidente havia outros debates, como os de Agostinho de Hipona (354 – 

430) e Jerônimo (347 – 420), dois importantes pensadores do cristianismo do século 
IV que rejeitavam o conceito proposto por Pelágio da Bretanha (350 – 423). Este 
último negava o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação, de 
forma que o homem nasceria “moralmente neutro” e seria capaz de buscar a 
salvação por si próprio através do livre arbítrio (Dunn, 2000, 72). Para Agostinho, 
os seres humanos nasceram em pecado e só poderiam ser resgatados pela graça 
divina (Augustini, De Genesi ad litteram: VIII, 6-12).  

 
Apesar de o Pelagianismo ter sido declarado heresia, em suas Conferências, João 

Cassiano16 (360 – 435), tentou estabelecer intermédios entre as teologias correntes. 
Ele propôs que uma vida ascética dependeria ao mesmo tempo do progresso 
espiritual e da graça divina. Em outras palavras, reconheceu que o ser humano seria 
salvo mediante a graça concedida por Deus, mas, a salvação dependeria igualmente 
da iniciativa do homem para com Deus. Apesar da doutrina também ter sido 
considerada herética no concílio de Orange em 529, que votou a favor das teorias 

                                                           
15 O termo cenobita faz referência aos monges que vivem em comunidades retiradas, geralmente com os 
mesmos princípios, em oposição aos eremitas e anacoretas, que optavam por viver uma vida solitária 
dedicando-se à oração e à produção de textos litúrgicos, a fim de alcançar um estado de graça e pureza de 
alma.  

16 Monge fundador da abadia Saint-Victor de Marseille, pensador da Igreja que marcou profundamente os 
primórdios do monarquismo cristão na região da Provença. Seus principais legados foram as obras Instituições 
cenobíticas (De Institutis cœnobiorum et de octo principalium vitiorum remediis) escrito em 420 e Conferências (Collationes), 
escrito em 426.  
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Agostinianas, essa teologia se tornou popular e aceita por grande parte do 
cristianismo medieval (Dunn, 2000: 76, Olson, 2001: 286). 

 
Já Cassiano, insistia em uma vida monástica autossustentada pelo trabalho 

manual, e criticava veementemente o monaquismo gaulês e a sua tendência para 
evitar o trabalho físico - o que não impediu a influência de seus escritos em Lérins, o 
mais famoso mosteiro na Gália, procurado por aristocratas que antes dependiam do 
dinheiro de suas famílias para ter uma vida de luxo. Parte de suas Conferências, 
inclusive, foram dedicadas a Euquério e Honorato, dois dos fundadores de Lérins 
(Dunn, 2000: 79-81). 

 
De acordo com Brown (2003: 112), Lérins, que teve uma influência 

generalizada que se estendia da Grã-Bretanha à Irlanda, desenvolveu uma disciplina 
bastante rigorosa, projetada para “quebrar para sempre, em jovens de nobre família, 
as fontes de orgulho mundano”. Lá esperava-se dos monges obediência e humildade 
– conceitos que iam de encontro com princípios defendidos por Basílio e Cassiano. 
Com o crescimento do número de mosteiros, houve uma maior necessidade do 
estabelecimento de “regras” práticas de funcionamento. Todas as diversas teologias 
e conceitos para uma vida monástica e ascética levavam os teólogos ao 
desenvolvimento de regras que julgavam pertinentes para o convívio monástico.  

 
Agostinho de Hipona enfatizava uma menor “hierarquia de funcionários”, que 

consistiria em apenas dois, um superior e um padre (Dunn, 2000: 85). Após 
Agostinho, as primeiras regras escritas no ocidente são conhecidas como Regras dos 
Padres, que se reportam a um estilo de vida cenobita, e, posteriormente, a obra 
anônima Regra do Mestre, escrita nas primeiras décadas do século VI. Segundo Caner 
(2002: 9-10), a Regra do Mestre identificava quatro tipos de monges: os cenobitas, 
anacoretas, sarabaites, e gyrovagues, sendo que os cenobitas viviam juntos em oração, 
jejum, trabalho manual e obediência aos superiores, os anacoretas viviam retirados 
em regiões desérticas, os sarabaites viviam próximos às cidades (sem regras e 
hierarquias), e os gyrovagues eram monges itinerantes que viviam de mosteiro em 
mosteiro sem pertencer a nenhum específico.  

 
Com a popularização do monaquismo, uma disputa de poderes com a Igreja 

ganha holofotes. Dunn (2000: 96) recorda que o concílio da Calcedônia, em 451, 
declarou que todos os mosteiros estariam, a partir de então, formalmente sujeitos à 
autoridade do bispo da diocese em que se situavam, e apenas os bispos poderiam 
deferir a autorização para a fundação de novos mosteiros. E, se fundados, ficariam 
sob esta mesma autoridade episcopal. 

 
Após tensões entre abades e bispos, o concílio de Arles (455) limitou a 

autoridade dos bispos, determinando que os mesmos não poderiam introduzir 
“estranhos” ou exercer o seu ministério no mosteiro sem a permissão do abade, e 
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todos os monges “leigos” (aqueles que não haviam feito os votos) ficariam sob 
responsabilidade apenas do abade. Em outras palavras, apesar da sujeição ao bispo, 
o abade gozava de certa autoridade no interior de suas dependências.  

 
Quando os mosteiros começaram a construir suas próprias igrejas, houve mais 

competições de poder. A fim de resguardar a autoridade do abade, optou-se por 
designar apenas um monge para atividades litúrgicas e serviços à população, uma 
vez que os monges ordenados, responsáveis por rezar a missa nas igrejas 
monásticas, estavam sob o controle do bispo no século VI.  Nesse período, a regra 
de São Bento, atribuída a Bento de Núrsia (ca. 530 - 53617), ganhou popularidade. 
Esse conjunto de preceitos, que regula detalhadamente a vida comunitária cenobita, 
determinou um maior corte com o mundo secular com modalidades litúrgicas, 
períodos de trabalho e descanso. Isso se configurou na solução para os problemas 
de instabilidade monástica, desobediência e reforçou os poderes do abade.   

 
No século VII, portanto, já havia normas para criação de mosteiros, 

convivência nos mesmos, formas de eleições de abades, assim como as fronteiras de 
autoridades. Dessa forma, paulatinamente, o monaquismo se tornou um fenômeno 
institucionalizado pela Igreja (Dunn, 2000: 96).  

 
Ainda que de forma sumária, buscou-se percorrer alguns aspectos acerca do 

monaquismo cristão a fim de situar os grupos que concorreram no Sínodo de 
Whitby. É interessante perceber que o braço monástico que atuava no norte da Grã-
Bretanha, sem ligação ou subordinação à Igreja, estava distante das decisões 
conciliares e do poder estratégico da instituição, diferentemente do monaquismo 
romano (a ser tratado a seguir), que fazia parte e estava submetido ao poder da 
Igreja. 

 
Portanto, as seções seguintes tratarão desses dois grupos monásticos que 

cristianizaram a ilha no século VII: pelo sul, o monaquismo cristão da comitiva de 
Gregório (conhecido como Gregório, o Magno, ou Gregório, o Grande) com a 
chegada do grupo de Agostinho na Britânia; pelo norte, o monaquismo celta e os 
seguidores de Columba, monges cristãos que, na altura da chegada de Agostinho, já 
atuavam e detinham um vasto poder nos territórios do norte da Grã-Bretanha. Por 
fim, serão analisados os principais argumentos que levaram à normatização da 
Páscoa no Sínodo de Whitby segundo o aporte teórico das noções de estratégia e 
tática de Michel de Certeau. 

                                                           
17 Discussões sobre a data e demais detalhes da obra cf. Fontaine, 1974: 187-193.  
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O monaquismo romano  

“[…] a [Grã-]Bretanha não conseguiu tanta glória com César quanto 
com Grégorio o Grande. No lugar de seis legiões, ele desembarcou 
quarenta monges na ilha” (Gibbon, 2014: 575, tradução nossa18).  

 
 

A frase célebre do historiador inglês Edward Gibbon, no século XVIII, 
fornece um vislumbre da visão que se tinha nesse período sobre a missão de 
cristianização de Gregório na Britânia19. Durante o período de dominação do 
Império Romano, que ocorreu de ca. 43 a 409, chamavam-se Britânia as áreas do sul 
da ilha da Grã-Bretanha, atual Inglaterra. No início do século V, a Britânia, que já 
estava subordinada à prefeitura pretoriana da Gália20 no final do Império Romano, 
perdeu o controle administrativo para os bretões. 

 

No que diz respeito às religiosidades, há relatos de que os druidas (membros 
da casta sacerdotal celta de origem irlandesa) foram proibidos por Claúdio, que 
reinou de 41 a 54 (cf. Suetonii Tranquilli, De vita XII Caesarum. Claudius: XV, V). Os 
documentos não permitem aferir com com precisão, mas é suposto que algumas 
dessas crenças tenham coexistido com as crenças romanas e até mesmo se 
transformado por meio das interpretatio (uma comparação que estabelecia a 
equivalência entre os deuses estrangeiros e os deuses nativos). 

 
Não é muito claro quando exatamente o cristianismo chegou à Britânia. O 

sínodo de Arles de 314 (cf. Munier, 1963: 597) registra que compareceram os bispos 
Eborius de York, Restitus de Londres e Adelphius (possivelmente de Lincoln), o que 
indica um desenvolvimento de um sistema diocesano habitual na região. Após a 
desagregação do Império, vários bispados foram abandonados e não se tem muitas 
notícias do cristianismo no território até a missão de Agostinho. 

 
A religião cristã já era popular no norte da Grã-Bretanha devido à influência 

do monaquismo celta. De forma que, diferentemente do que ocorreu no norte, no 

                                                           
18 Original: “la Bretagne conquise n'a pas attaché autant de gloire au nom de César qu'à celui de Gregoire le 
Grand. Au lieux de six legions, quarante moines s'embarquèrent pour cette île […]”. (Gibbon, 2014: 575). 
Devido ao fato de se tartar do mesmo território, foi adicionado a palavra "Grã" à tradução para que não se 
confundisse com a nomenclatura da Bretanha francesa. 
 
19 A perspectiva do historiador Edward Gibbon (1737-1794) acerca da preponderância do papel da Igreja no 
Império Romano foi revisada por autores como Iann Wood (2013) ao debater as principais teses acerca da 
desagregação do Império Romano. 
 

20 Após a morte de Constantino I em 337, o império foi dividido entre seus filhos, que criaram quatro 
grandes prefeituras que subdividiram o Império na Antiguidade tardia, uma dessas prefeituras pertencia à 
região da Gália. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


278 
Belmaia, Nathany Andrea Wagenheimer 

Monaquismo romano, monaquismo celta e a disputa pela normatização 
da Páscoa no Sínodo de Whitby em 664 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 265-297. ISSN: 2014-7430 

sul da Grã-Bretanha o cristianismo do século VII chegou como um processo 
diferente. Conforme Brown, 

 
Ao contrário do que se passava na Irlanda do século VII, o cristianismo 
chegou aos reinos saxões estabelecidos na Britânia (nos territórios que 
pouco depois passariam a ser conhecidos por Inglaterra) vindo de fora, 
como parte de um processo mais vasto, caracterizado por memoráveis 
trocas de presentes. Uma classe ambiciosa de novos governantes, 
habituados a dispor de bens exóticos, procurou, entre 597 e 700, 
apropriar-se da religião prestigiada dos seus vizinhos continentais e 
irlandeses (Brown, 1996: 223) 

 

Ainda seguindo o raciocínio de Brown (1996: 223), os governantes do sul do 
continente (sobretudo Kent), tencionavam incorporar a religião cristã para angariar 
mais status perante a população, recordando-se da memória da cristianização e o 
prestígio dos eclesiásticos nos reinos saxões durante o domínio do Império 
Romano. Æthelberht (reinado 590 - 616) foi casado com a princesa cristã Bertha 
(filha de Charibert I, rei de Paris), que praticou a religião com um capelão de origem 
franca na Cantuária. Mas, o estreitamento de laços com os cristãos da Gália não era 
tão interessante, já que: 1. Poderia haver conflitos de interesses hegemônicos, 
sobretudo considerando que a diocese da Britânia fora subordinada à prefeitura 
pretoriana da Gália no período romano, 2. Os francos, de acordo com Brown (1996: 
224), não estavam interessados em outro rei cristão, e, para Æthelberht, receber o 
batismo de Roma significava um contato com um "imaginado" centro do mundo 
latino cristão e quiçá um reconhecimento do próprio Imperador Romano. Por isso, 
ao contrário da relação com os francos (região onde o cristianismo também estava 
popularizado nesse período), as numerosas cartas acompanhadas de presentes de 

Gregório à Æthelberht, foram bem recebidas em Kent. 
 

Esse contato, no entanto, trazia expectativas: de um lado, o rei queria usar a 
religião para manter o seu próprio estilo de senhorio local, e de outro, Gregório 
almejava a uma rápida cristianização da região, restaurando a estrutura que existira 
no último século do domínio romano, com os bispos metropolitanos em Londres e 
York, cada um assistido por eclesiásticos nas cidades menos importantes (Brown, 
1996: 224). Mas, a sonhada rede de bispados de Gregório não ocorreu de forma tão 
rápida quanto o clérigo imaginava.  

 
Agostinho, conhecido posteriormente como Agostinho da Cantuária, era prior 

no mosteiro de Roma antes de ser escolhido para a missão de recristianizar o 
território dos anglo-saxãos. Enviado pelo por Gregório, em 596 partiu em missão 
acompanhado de Lourenço (após, conhecido como Lourenço de Cantuária) e um 
grupo de cerca de quarenta companheiros incluindo monges e “leigos” (Beda, 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum: I). 
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Mas, logo após deixar Roma, os missionários, preocupados com a natureza da 
tarefa que se apresentava, enviaram de volta Agostinho para solicitar permissão para 
retornar. Recusando, Gregório enviou Agostinho de volta com cartas de estímulo 
(Blair, 2003: 116-117, Thompson, 1969: 55). As evidências não permitem afirmar 
exatamente quando Agostinho se tornou bispo. Com a nota de que nenhuma 
afirmação concreta pode ser feita, Markus (1963: 24-29) discutiu várias hipóteses, 
sugerindo, por fim, que a consagração de Agostinho poderia ter ocorrido antes de 
sua chegada na Inglaterra, como incentivo para continuar a missão. Assim, com a 
autorização do rei Æthelberht, Agostinho e sua frota desembarcam em Kent em 597 
e estabeleceram sua missão na Cantuária (Canterbury, cidade próxima de Kent).   

 

De acordo com Le Goff (1980: 211-212), apesar de a cultura dita pagã (de 
paganus, camponês), ou, aquilo que o autor designa folclore (do folk, povo), ter 
características mais guerreiras, há um certo acolhimento dessa cultura por parte da 
cultura clerical devido ao fato de existirem estruturas mentais comuns às duas 
culturas, como a confusão entre material e espiritual ou própria forma de culto. 
Ainda segundo Le Goff (1980: 213), dessa maneira a cultura eclesiástica teve muitas 
vezes de se inserir no quadro da cultura dessas outras religiosidades, diversas 
daquelas da instituição cristã. 

 

No século VII a Igreja se caracterizava pelo sentido latino do termo institutione, 
que designa as “leis fundamentais de uma sociedade política”, na medida em que já 
era uma organização religiosa socialmente reconhecida, com leis fundamentais, 
regras e normas organizadas por um complexo regulamentado de ideias e padrões 
de comportamento. A existência deste ambiente próprio de atuação da instituição 
(ainda que considerado sob a ótica dessa plasticidade e mobilidade) permite o uso de 
uma racionalização detentora de uma estratégia, definida por Certeau (1998: 99) por 
um cálculo ou manipulação “das relações de forças que se torna possível a partir do 
momento que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, 
uma instituição científica) pode ser isolado […]”. 

 

De acordo com Ames (2012: 335-337), vem ocorrendo uma mudança no 
modo como os medievalistas enxergam a religião e a instituição religiosa na Idade 
Média. Previamente, os estudos tinham por base sobretudo os materiais oficiais da 
Igreja. A expansão era analisada considerando as igrejas construídas e as figuras 
religiosas (monges, bispos e papas). A Igreja era considerada portadora de uma 
homogeneidade nas suas diversas localidades que se instalavam.  

 

Além disso, muitos historiadores utilizaram as demais religiões como os limites 
para definir a identidade da Igreja romana (fossem religiões não cristãs, islâmicas ou 
judaicas). Atualmente, o conceito de religião e religiosidade se expandiu, e observa-
se um reconhecimento da pluralidade de costumes, muitas vezes mesclados com 
tradições e costumes regionais considerados pagãos, além das próprias divisões 
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oficializadas, como a Igreja Católica Grega (Ames, 2012: 343). E essa inclusão foi 
possível apenas quando a escrita historiográfica passou a incluir o estudo desses 
outros povos, os quais não se encontravam apenas no sentido estrito da regula 
(regras) de religiosidade ou da instituição cristã. 

 
A Igreja como um fenômeno “institucionalizado”, segundo Rust (2017: 17), 

foi muitas vezes vista como uma um bloco monolítico rígido, regido por regras 
burocratizadas, hierarquia eclesiástica e uma normatização social advinda do vértice 
de uma autoridade centralizadora (conceito que, habitualmente, se aplica à diversas 
épocas da Igreja, da “Revolução Constantiniana” à “Reforma Gregoriana”). No 
entanto, o autor chama atenção para a flexibilização da definição da Igreja como 
instituição, pois não há uma, mas uma pluralidade de definições que revelam 
plasticidades, onde as marcas da institucionalidade podem se apresentar de maneiras 
diversas, tal como as táticas da Igreja tratadas aqui, onde esta, utilizando a mesma 
lógica de pensamento do monaquismo celta, conseguiu vencer o mesmo e instaurar 
a estratégia cristã; ou então, se apropriar e ressignificar espaços e festividades não 
cristãs a fim facilitar as conversões. 

 
Outro exemplo da maleabilidade da instituição (ou da institucionalização) é 

fornecido por Hartmann (2018). Segundo a autora, em carta, Agostinho perguntou a 
Gregório se dois irmãos poderiam se casar com duas irmãs e qual liturgia deveria ser 
celebrada no mundo anglo-saxão (a romana ou a aquela das igrejas vizinhas na 
Gália). Obteve uma resposta afirmativa para a primeira questão, desde que fossem 
irmãos de terceiro ou quarto grau; e para a segunda, que o monge escolhesse liturgia 
que julgasse melhor ajustada à sua igreja. Embora a análise filológica tenha 
demonstrado erros de transmissão dos copistas na resposta da pergunta sobre o 
casamento dos irmãos, sendo a suposta resposta original mais imprecisa (e a 
inserção do termo “terceiro ou quarto grau” tardia), a resposta sobre a escolha 
litúrgica não demonstrou variações. Hartmman ainda destacou que isso surpreendeu 
os estudiosos modernos, que se perguntaram como o Gregório poderia permitir a 
livre escolha litúrgica, já que seu nome está ligado à liturgia romana, que mais tarde 
fora obrigatória em toda a Europa.  

 
Com isso, nota-se que a Igreja enfrentava tensões que condicionava (ou 

restringia) o campo de suas ações. Rust ainda acrescenta que a Igreja jamais 
conseguiu plasmar-se à totalidade das comunidades com as quais se relacionava 
(vide as heresias e os limites de integração dentro da própria Igreja). Apesar de 
compostas por um agir e pensar institucional, a realidade social com que a Igreja se 
confrontava era marcada por localismos e heterogeneidade, como é o caso da 
Irlanda da Alta Idade Média, o que culminava em uma constante mutabilidade de 
ações.  

 
A Igreja, como instituição, é feita e refeita no tempo e cada uma de suas 
formas, inesperadas e diversas – o que faz com que assumam, não 
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poucas vezes, a aparência de uma incômoda contrariedade de nossas 
expectativas conceituais –, era socialmente genuína e eficaz. (Rust, 2017: 
18). 

 

 

Considerada dessa maneira, na perspectiva da escrita da história da Igreja, os 
sentidos da experiência religiosa são vistos como consequências de uma trama mais 
ampla de relações simbólicas que perpassa o social. Isso quer dizer que o material da 
instituição é uma realidade dinâmica, móvel, não estática e caracterizada por um 
processo contínuo de mobilidade do sagrado. “O fato de que ela atinja formas 
estáveis, com contornos discerníveis e transmitidos de uma geração à outra não 
significa sua cristalização ou fixação em limites rígidos” (Rust, 2017: 20). 

 

Distante das preocupações com o monaquismo celta, o grande desafio para a 
comitiva de Agostinho eram as religiosidades dos anglo-saxãos estabelecidos no 
território. Para lidar com as mesmas, na carta registrada por Beda (Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum, I, XXX), Gregório ordenou que, ao invés da destruição de objetos e 
locais de culto, se efetuasse uma ressignificação21 desses locais e festividades pagãs. 
Os templos deveriam ser deixados em pé, mas se tornariam territórios cristãos, 
assim como as festividades, que continuariam ocorrendo, desde que associadas a 
uma semântica do cristianismo - mártires cristãos, santos, Jesus, Deus cristão etc.  
 

No entanto, uma ressignificação de tal porte só poderia ser levada ao cabo por 
um poder estratégico que, por meio de cálculos, manipulava as relações de força 
impondo as suas regras, auxiliado pelos governantes seculares. Algo familiar? No 
século IV, a aproximação com o Imperador Constantino deu um fôlego bem maior 
à difusão da religião no Império Romano. De acordo com Sanmark (2002: 36), uma 
vez que um governante secular se encarregasse da difusão do cristianismo em um 
território, a religião se difundia em uma escala mais ampla entre todos os reinos.  

 

A parceria entre ambos os poderes permitiu que Agostinho fornecesse à 
Æthelberht um instrumento que, nas palavras de Brown (1996: 226), permitiria-lhe 
“brilhar como um novo Clóvis” perante o seu próprio povo: Æthelberht publicou um 
código de leis (à maneira romana, mas em anglo-saxão), que contemplava 
regulamentações que, inclusive, asseguravam o patrimônio da Igreja.  

As leis indicaram claramente que os novos estrangeiros gozaram da 
proteção pessoal do rei. Começavam por afirmar que o roubo da 
“propriedade de Deus e da Igreja”, exigia uma compensação igual a doze 

                                                           
21 Ressignificação é entendida aqui por um processo semiótico de substituição de significados dos 
significantes originais, conforme discutido em Belmaia (2016) ao analisar a hipótese de ressignificação do 
culto à deusa Eostre por Easter, a Páscoa cristã, como consequência das políticas de Gregório na Inglaterra do 
século VII.  
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vezes o produto do roubo. Iam ao ponto de proclamar - em vernáculo - 
que a honra dos padres cristãos era tão sensível como a do próprio rei, e 
exigia uma compensação nove vezes maior que o prejuízo. (Brown, 
1996: 226) 

 

Esse código, portanto, foi resultado da proximidade com o poder político. 
Ampliando o poder estratégico cristão, rapidamente criou-se novos bispados, um 
em Rochester e um em Londres (para evangelizar os saxões do leste). Mas, com a 
morte de Agostinho entre 604 e 609, e a de Æthelberht em 616, a missão 
enfraqueceu. Essex, onde governava Saeberht (sobrinho de Æthelberht que reinou 
de 604 a 616), retornou ao paganismo. O bispado de Londres foi abandonado, 
enquanto o rei Rædwald (reinado 599 a 624, no leste em Norfolk e Surfolk), que já 
mantinha consigo dois altares um cristão, o outro pagão (cf. Genet 2005: 36), 
abandonou o cristianismo devido a uma epidemia de peste.  

 

Para Gautier (2009: 3), quando Gregório anunciou que Agostinho batizara 
mais de dez mil “anglos”, ele ignorava a profundidade da conversão desses povos. 
O fato de um politeísta aceitar o batismo cristão poderia ser considerado, para eles, 
apenas a angariação de mais uma proteção “sobrenatural” e não a adoção completa 
da religião cristã, que exigia o culto apenas ao seu Deus.  

 
Eadbald, filho de Æthelberht, que governou Kent de 616 a 640, só se 

converteu ao cristianismo no fim do seu reinado. Quando seu filho Earconbert 
recebeu a coroa, assumiu a religião cristã e ordenou, além da destruição dos “ídolos” 
pagãos, a observação da quaresma “e para que a mesma não fosse levianamente 
negligenciada, ele nomeou punições condizentes para os infratores” (Beda, Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum, III, XVIII).  

 

Assim, legislação foi usada para impor a estratégia cristã que implicava no 
cumprimento de regras do cristianismo, como o jejum da quaresma mesmo entre 
povos não conversos. No entanto, a data da Páscoa (que influenciava o período da 
quaresma) não era uniforme na Grã-Bretanha. A Igreja, que já passara por vários 
debates de normatização do calendário litúrgico da Páscoa (cf. Belmaia, 2017) 
enfrentaria novamente essa questão no Sínodo de Whitby no embate com o 
monaquismo celta, que será tratado a seguir. 

Considerações sobre o monaquismo celta 

Monaquismo celta é uma designação proposta nos anos 1990 por Gougaud 
(1995) e Loyer (1993), caracterizando um tipo de monaquismo cristão no ocidente 
que surgiu em meados do século VI, e se extinguiu por volta do século XII.  
Diverso do sistema romano, não havia um poder centralizado, “igrejas”, bispos ou 
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clero. Os monges eram eremitas independentes ou submetidos a uma comunidade 
cenobita dirigida por um abade, que desempenhava funções episcopais em um 
sistema de jurisdição territorial monástico no lugar de um diocesano. Dado que não 
havia um dispositivo centralizado, não havia também hereges ou cismáticos. 

 

A parte sul e leste da Grã-Bretanha já havia tido contato com o cristianismo 
durante o domínio romano, diferentemente do norte, região que compreende 
Irlanda e Escócia, onde o Império nunca dominou22. O contato com o cristianismo 
nesses territórios ocorreu sobretudo por via monástica e se popularizou com 
Columba (521-597), missionário conhecido por difundir o cristianismo entre os 
pictos (confederação de tribos que habitava os territórios da Escócia), que eram 
pagãos (cf. Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum: III, IV). 

 

Columba foi um príncipe sucessor da Casa O'Neill. Iniciou seus estudos na 
escola sob a tutela de Finnian de Clonard (pioneiro na fundação de escolas e 
monastérios na região da Irlanda e Escócia) que o consagrou diácono após 
transformar água em vinho, segundo a hagiografia escrita por Adomnano 
(Adamnanus, Vita Columbae II: I). Posteriormente, ingressou no monastério de 
Clonard, também dirigido por Finnian. No entanto, uma disputa entre ambos se 
acirrou e chegou ao ápice na Batalha de Cúl Dreimhne (termo que poderia ser 
traduzido como a Batalha do Livro, um dos confrontos mais antigos sobre direitos à 
uma obra). 

 

Em cerca de 540, na volta de uma viagem à Roma, Finnian trouxera consigo 
uma cópia da Vulgata de Jerônimo23 datada do século IV. Sem o conhecimento de 
Finnian, Columba fez uma cópia do manuscrito e o traduziu para o gaélico. Nos 
enfrentamentos em Cairbre Drom Cliabh (Condado de Sligo), em 560, 
argumentava-se que, embora Finnian fosse o proprietário da cópia da Vulgata, o 
direito à cópia em gaélico pertenceria a Columba, visto que o mesmo efetuara o 
trabalho de tradução, sendo essa, portanto, “sua obra”. O rei Diarmait mac Cerbaill 
decidiu que, mesmo as cópias “filhas”, pertenceriam ao proprietário da cópia 
original, no caso, Finnian (Fowler, 1894: lxii). Contrariado não apenas com esta, mas 
também com outras decisões anteriores, Columba exortou o exército dos O’Neill 
contra o rei. A batalha sangrenta que se seguiu culminou no exílio do clérigo na ilha 
de Iona.  

 

Apesar de a punição ser justificada pelo envolvimento do monge com a 
mortandade nos combates, tem-se discutido que as razões que levaram ao 

                                                           
22 Contudo, é importante ressaltar que embora o Império nunca tenha dominado essa região, pode ter 
mantido relações e intercâmbios com regiões do Império Romano, conforme demonstram trabalhos de 
Dominique Santos (cf. Santos, 2016: 37). 
 
23 A Vulgata é uma das traduções latinas mais conhecidas da Bíblia cristã, feita por Jerônimo de Estridão 
(347 - 420). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


284 
Belmaia, Nathany Andrea Wagenheimer 

Monaquismo romano, monaquismo celta e a disputa pela normatização 
da Páscoa no Sínodo de Whitby em 664 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 265-297. ISSN: 2014-7430 

banimento de Columba foram, sobretudo, políticas, relacionadas à rivalidade entre 
membros da família real (Brown, 1996: 216; Williams, 1991: 84).  

 

Sob a proteção do rei Conall mac Comgaill, de Dál Riata, Columba se 
estabeleceu na pequena ilha de Iona, antigo lugar sagrado dos druidas (Beda, Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum: III, IV). A partir desse centro, cristianizou todo o norte da 
Grã-Bretanha e fez do cristianismo irlandês a fé dos “poderosos”. A abadia e os 
mosteiros que ele fundou se tornaram uma instituição religiosa e política dominante 
na região por séculos.  

Na altura da morte, em 597 - o mesmo ano em que a missão de 
Gregório, o Grande chegou a Kent - Columba tinha conseguido criar um 
império espiritual no Norte que se assemelhava ao extenso reino dos 
outros O'Neill. Iona foi o vértice de uma pirâmide de mosteiros leais, 
que se estendiam entre o Sul da Irlanda e as Hébridas (Brown, 1996: 216) 

 

Columba foi um missionário ativo. Fundou várias Igrejas e transformou o 
mosteiro de Iona em um centro de alfabetização, estudo de latim e difusão da 
teologia cristã. Além disso, as histórias que circulavam de seus milagres (cf. Fowler, 
1894: lxii) lhe conferiam autoridade e a reputação de homem sagrado. 

 

A cristianização da região da atual Irlanda foi facilitada pela tradição da 
hierarquia cristã. Os bispos possuíam uma posição elevada em relação aos seus 
subordinados, aspecto que também fazia parte da sociedade de clãs dos bardos, 
brehons e druidas, que se subdividiam em funções e graus de honra. Os bardos 
eram poetas e cronistas que relatavam histórias e lendas em verso e recitação 
musical. Os brehons atuavam como juízes e se ocupavam da revisão e promulgação 
de leis.  Em virtude da atuação nos rituais, os druidas são apresentados como 
sacerdotes por boa parte da literatura cristã, mas, segundo Fowler (1894: xxiii), 
desempenhavam principalmente o papel de “filósofos”. No processo de conversão, 
os druidas não poderiam tornar-se cristãos sem se apagarem como druidas. Mesmo 
mantendo os títulos, parte de sua autoridade passara para os bispos e abades. Exceto 
a adesão à religião cristã, esse obstáculo não existiu para as outras duas designações. 

 
Fowler (1894: xxxiv) argumenta que os primórdios da tradição monástica 

irlandesa tiveram influência das formas presentes no Egito e na Síria, locais que 
receberam refugiados das perseguições cristãs no Império Romano até Diocleciano 
no início do século IV24.  Por meio dos intercâmbios entre Alexandria e Marselha, o 
monaquismo egípcio teria se espalhado para a Gália e Irlanda25. As construções e as 

                                                           
24 Além disso, acredita-se que muitos desses exilados também foram influenciados por ideais judaicos, 
budistas e até mesmo pagãos. 
 
25 Nesse período, Martinho de Tours, possivelmente, teria desempenhado um papel proeminente (cf. 
Sozomen, Ecclesiastical History: III, 14).   
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divisões dos monastérios primitivos irlandeses se assemelhavam muito com as do 
Egito e da Síria. No entanto, Fowler (1894: xxxix, xl) ressalta que, o mesmo modo 
de vida exigia edificações idênticas.  

 
Gautier (2009: 5) relembra que a mesma rede de organização monástica da 

Irlanda também esteve bastante presente no norte da Gália. Assim, apesar de ter 
uma clara e forte intervenção de Columba, as origens do monaquismo organizado 
no norte da Grã-Bretanha ainda são objeto de divergências. Uma série de 
possibilidades foi debatida, mas a dificuldade em precisar as origens desse 
monaquismo advém da falta de documentação do período, situação diversa dos 
locais onde o Império Romano esteve presente, como na Gália ou no Mediterrâneo 
oriental, cujos processos estão bem documentados. Seguido por outros 
historiadores, Lawrence (1984: 38) conclui que, embora existissem aspectos que se 
alinhassem com os de outros reinos, não é possível atribuir a origem monástica 
irlandesa a nenhuma região em particular.  

 
Mas, mais que similaridades, o que se destacava eram as diferenças. O 

monaquismo de Columba marcou a implementação de uma identidade própria da 
Igreja irlandesa em relação a vários aspectos da Igreja romana. Couvillon (2005: 22) 
afirma que, quando ambos se encontraram, os missionários romanos não entendiam 
a missa celta (regida por outras regras) ou o funcionamento de sua sede monástica.  

 
A tonsura (de forma geral, cerimônia religiosa na qual o ordenando recebia um 

corte de cabelo específico quando saiam da condição de leigos para iniciados) era 
um traço distintivo visível. Diferentemente dos romanos, seguidores da tradição de 
São Pedro (que cortavam os cabelos do topo da cabeça para se parecer com a coroa 
de Cristo), ou da tonsura grega (que raspava-se toda a cabeça), os celtas, ditos 
seguidores da tradição João, desenhavam uma linha frontal a cabeça, cortando os 
cabelos de orelha a orelha (Brown, 2003: 361; Couvillon, 2005: 25-26; Fowler, 1894: 
xli). 

 

Outra diferença entre os monaquismos era a língua. O latim que era ensinado 
pelos monges do norte da Grã-Bretanha advinha de um “autoaprendizado” pelos 
textos cristãos do século IV (como a Vulgata de Finnian, antiga versão da Bíblia 
levada para a ilha). Assim, as formas utilizadas pelo cristianismo celta eram quase 
irreconhecíveis para os eclesiásticos de Gregório, que já falavam um latim diferente 
nos séculos VI e VII (Couvillon, 2005: 26-27; Dunn, 2000: 152).   

 
Um outro aspecto que distinguia os mosteiros celtas era a disciplina. 

Conforme explica Couvillon, Beda mesmo escreveu sobre os “nobres ingleses [que] 
viajaram para a Irlanda para prosseguir os estudos religiosos ou levar uma vida de 
disciplina mais rigorosa [...]” (Couvillon, 2005: 23).  
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Outra singularidade celta era a fundação dos mosteiros “duplos”. Mulheres 
eram aceitas nos serviços monásticos, desde que estivessem separadas. No norte da 
Grã-Betanha no século VII, todos os mosteiros eram construídos em versão 
feminina e masculina. O mosteiro “duplo” de tradição celta mais proeminente foi 
Whitby, onde Aidan nomeou Hilda, filha do rei Oswy (reinado 642 - 670, sucessor 
de Oswald) como abadessa (Brown, 2003: 52).  

 

Os contrastes com a Igreja se tornaram mais latentes quando o centro físico 
do poder político migrou para o norte com Oswald (634 - 642 ), Oswy (642 -671) e 

Egfrith (671 - 685): “os reis de Nortúmbria que governaram a zona fronteiriça 

atravessada pela muralha de Adriano, desde o início das Terras Altas escocesas até 
ao rio Humber” (Brown, 1996: 215). 

 
Em 635, após recuperar a coroa na Nortúmbria, o rei Oswald (634 - 642) tinha 

interesse na adoção da religião cristã, primeiro, porque os monges já detinham 
controle sobre a língua irlandesa. Enquanto escritores, eles transcreveram a literatura 
exclusivamente oral da Irlanda. Substituindo as funções dos druidas, dos bardos e 
dos brehons, eles transformaram as leis e a poesia da Irlanda pré-cristã em textos 
escritos, e isso passou a fazer parte da nova ordem cristã. Depois, os monges já 
desfrutavam de um status privilegiado, já que a sociedade irlandesa se hierarquizava 
por graus de honra (Brown, 1996: 222). 

 
Desta forma, considerando que o cristianismo poderia ser uma boa opção, o 

rei Oswald requisitou um monge no mosteiro de Iona para cristianizar a região. O 
escolhido para a tarefa foi Aidan (590 - 651), que seguia a tradição celta de Columba. 
Foi-lhe dada a ilha de Lindisfarne (atual Holy Island) para a construção de um 
mosteiro. Com o apoio da aristocracia, da corte e dos próprios reis, foram fundados 
também mosteiros em Melrose, Gateshead, Hartlepool, Ripon e Lastingham 
(Lawrence, 1984: 51).  

 
Assim, uma nova fase do cristianismo foi aberta quando a tradição celta 

passou a ter o controle do monaquismo a partir de Iona. A cidade teria se 
transformado em um pólo que ligou duas hegemonias das Ilhas Britânicas, os 
O'Neills, da Irlanda, e os reis da Nortúmbria (Brown, 1996: 216). Segundo Genet 
(2005: 35), voltar-se para Iona e não para Canterbury, no sul, que era cristianizado 
por Gregório e Agostinho, era mais que uma escolha de região, mas uma preferência 
pela tradição insular ao invés da continental. Com a morte de Aidan, é novamente a 
Iona que os nortúmbrios se voltam para designar o sucessor, Finan, que atuou como 
Bispo de Lindisfarne de 651 a 660, sucedido por Colman de 660 a 664 (Genet, 2005: 
38). 

 
Whitby se tornou o centro político e religioso da Nortúmbria. A cidade 

escolhida para o sínodo de 664 confrontou as tradições romanas e celtas, sobretudo 
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no que dizia respeito à tonsura e ao cálculo da Páscoa, conforme se verá na seção 
seguinte.  

A Questão da Páscoa no Sínodo de Whitby  

Já foi discutido como o monaquismo celta apresentava peculiaridades face ao 
monaquismo romano, entre elas, a diferença da data da Páscoa. No entanto, foram 
necessários vários séculos para que a Igreja normatizasse a celebração. Após 
perpassar alguns dos (des)caminhos das redes monásticas que cristianizaram os 
territórios da Grã-Bretanha do século VII, passar-se-á aos argumentos sobre a 
questão da Páscoa e o Sínodo de Whitby, onde foi decidido qual tradição deveria 
prevalecer na ilha.   

  
Em um breve histórico, a controvérsia da Páscoa se iniciou no século II, com 

a disputa entre os quartodecimanos (aqueles que queriam manter a Páscoa na 
mesma data judaica, 14 de Nissan - mês do antigo calendário hebraico, 
independente do dia da semana que ocorresse), contra os bispos que tencionavam 
que a comemoração se realizasse apenas no domingo, quando, segundo a Bíblia, 
Cristo ressuscitou (Belmaia, 2017: 140 – 152). 

 
Em sociedades regidas por um calendário lunar, como a judaica, o computus, 

que resultava em tabelas que determinavam as sequências periódicas das luas cheias, 
já era realizado. Este conhecimento foi utilizado posteriormente para antecipar a 
data da Páscoa. O computus paschali envolvia a integração de técnicas de cálculos 
aritméticos que conjugavam conhecimentos astronômicos e teológicos (Coutinho, 
2014: 3-4). Aqueles que possuíam esses saberes, detinham o poder de ditar quando 
as celebrações deveriam ocorrer, o que reforçava “a importância dos centros de 
autoridade dotados de sólidas competências astronômicas (de início, Alexandria e, 
depois, Roma para o Ocidente)” (Baschet apud Silva, 2009: 13).  

 
A despeito disso, até os séculos VI, circulavam várias tabelas de previsão da 

data da Páscoa. Na Gália, até 457, por exemplo, utilizava-se o método de Victorius 
da Aquitânia, autor de Cursus Paschalis. Após discussões entre autoridades 
eclesiásticas e debates sobre diversos cálculos em âmbitos conciliares, em 525, Roma 
assumiu como método as Tábuas Pascais de Dionísio Exíguo. Por meio de técnicas 
de previsão das luas cheias consideradas não muito claras, fixou algo que já estava 
inscrito em cálculos alexandrinos anteriores, nos quais a Páscoa deveria ocorrer no 
primeiro domingo de lua cheia após o equinócio da primavera do hemisfério norte 
(ou seja, entre 25 de março e 25 de abril), e caberia à Roma, ao menos em tese, 
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fornecer essa data às igrejas inabilitadas de efetuar o cálculo baseado no cômputo de 
Dionísio26 (Silva, 2009: 14). 

 
Considerando que o monaquismo celta fora um tipo de cristianismo 

desenvolvido à margem das resoluções da Igreja, utilizava um método próprio de 
cálculo, que, segundo Beda (Historia ecclesiastica gentis Anglorum, II: I), fixava a Páscoa 
no domingo que estivesse no período de sete dias entre o décimo quarto e o 
vigésimo dia do mês lunar, de acordo com um ciclo de 84 anos, conhecido como 14 
e 20-luna.  

 
A diferença de parâmetros era evidenciada, sobretudo, nos encontros de 

ambas as tradições dentro e fora da Grã-Bretanha. Na medida em que aumentava a 
popularidade de Columbano (monge irlandês discípulo de Columba que fundou 
vários mosteiros nos reinos lombardos e francos ca. 543 - 615), a questão da Páscoa 
era mais questionada por bispos e autoridades locais. Segundo Smith (2012: 201), 
em carta, Columbano rogava apenas que lhe permitissem “viver em silêncio nas 
florestas”, declarando não ser o autor dessa controvérsia.  

 
Mas, com a recusa dos eclesiásticos em abandonar a querela, enviou uma carta 

à Gregório, justificando o cálculo celta embasado na teologia bíblica, associando-a, 
por exemplo, com condições astronômicas bastante específicas. Embora não 
existam muitos documentos sobre os ensinamentos de Columba e o cristianismo 
celta, em suma, a carta de Columbano defendeu que a Páscoa teria que atender a 
determinadas condições astrológicas para que a comemoração fosse, de fato, 
correta. Se a ressureição, segundo Columbano, estava ligada à ideia de luz, uma 
oferta pascal não poderia ser realizada em uma lua escura (nova), ou fora de curso, 
“uma vez que a solenidade da Ressurreição do Senhor é luz, e não há comunhão da 
luz com as trevas” (Gregório, o Grande. Registrum Epistolarum. IX, CXXVII) e 
termina a carta questionando como Gregório,um homem tão sábio, ainda mantinha 
a “Páscoa escura”.  

 
A diferença na datação romana e celta poderia chegar a um mês. Isso “afetou 

o tempo de batismos em massa dos recém-convertidos [feitos no período pascal] e 
perturbava os ritmos da corte real, onde era esperado um rei guerreiro para mostrar 
a sua face cristã mais exuberantemente na festa da Páscoa” (Brown, 2003: 361, 

                                                           
26 Muitos autores atribuem a regulamentação da Páscoa segundo o equinócio ao concílio de Niceia. No 
entanto, tem se discutido que esse método foi apenas posteriormente implementado por Dionísio Exíguo, 
que teria atribuído seus cálculos a Niceia (cf. Belmaia, 2017: 153 – 162). Nenhuma regra sobre a Páscoa 
consta nos cânones desse concílio, conforme citado em nota anterior. Em Vita Constantini, III, XIV, Eusébio 
de Cesareia afirma apenas que a declaração relativa ao período da celebração da Páscoa foi unânime, sem 
explicitar ao que se referia essa concordância, que, não necessariamente, versaria sobre um cálculo ou um 
método específico.  
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tradução nossa27). As diferenças eram tais que, no bispado de Aidan e no de seu 
sucessor, Finan, em Lindisfarne, duas comemorações da Páscoa em dias diferentes 
foram toleradas e consideradas igualmente válidas.  

 
Beda em Historia ecclesiastica gentis Anglorum, II, XX, conta que, na família real, 

enquanto a rainha Eanfled (segunda esposa do rei Oswy, casamento ca. 642 – 644) 
praticava o que aprendera em Kent (que seguia as práticas romanas), o rei mantinha 
a tradição irlandesa. De modo que, houve ocasiões nas quais, enquanto a rainha e 
seus seguidores ainda estavam em jejum e celebrando o designado Domingo de 
Ramos 28, o rei já teria celebrado a Páscoa. Isso foi tolerado apenas enquanto os 
bispos Aidan e Finan sobreviveram.  

 
A diferença da observância dessa data foi um dos pretextos utilizados pela 

Igreja para convocar um sínodo no intuito de colocar fim ao domínio celta e 
instaurar a estratégia29 romana. Sobretudo por ser uma festividade móvel no 
calendário litúrgico, era importante que toda Igreja estivesse alinhada. Whitby, que 
se tornara o centro religioso do reino da Nortúmbria, foi o local do debate em 664 
que visava, junto a autoridades políticas e religiosas, definir qual tradição era a “mais 
verdadeira” e qual deveria, de fato, ser respeitada.  

 
Durante o sínodo, constam discussões entre Achfrid (filho do rei Oswy, 

reinado 642-670), que aprendera as práticas do cristianismo romano com o Padre 
Wilfrid30, o sucessor de Finan em Lindisfarne, e o bispo Colman (661-664), advindo 
de Iona e do monaquismo celta.  

 
Considerando que no século VII a cristandade já havia conseguido grandes 

avanços no sentido da normatização da Páscoa, Beda relata que Wilfrid apontou que 
apenas as ilhas britânicas insistiam em realizar a Páscoa diferente da maior parte da 
Igreja:  

                                                           
27 Original "affected the timing of mass baptisms of the newly converted and upset the rhythms of the royal 
court, where a warrior-king was expected to show his most exuberantly Christian face at the Easter feast" 
(Brown, 2003: 361) 

28 Domingo anterior à Páscoa, em memória da entrada de Jesus em Jerusalém, relatado em Mateus, 21:1-11, 
Marcos, 11: 1-11, Lucas 19: 29-44 e João 12: 12-19. 
 

29 Entendendo o conceito de estratégia tal como concebido por Michel de Certeau (1998: 99), que nesse 
caso, significa a implementação das normas e da instituição romana. 
 
30 Wilfrid, conhecido como Wilfrid de York (cidade onde ele se tornara bispo depois da mudança do centro 
religioso da Nortúmbria) teve apoio da rainha Eanfled para estudar em Lyon e Roma. Posteriormente trouxe 
a Regra de São Bento para Grã-Bretanha e fundou os dois primeiros mosteiros beneditinos em Ripon e 
Hexham (Watson, 1969: 59). 
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A Páscoa que mantemos, vimos comemorada por todos em Roma, onde 
os Apóstolos abençoados, Pedro e Paulo, viveram, ensinaram, sofreram 
e foram sepultados; vimos o mesmo feito por todos na Itália e na Gália, 
quando viajamos através desses países [...] Achamos observado na África, 
Ásia, Egito, Grécia e em todo o mundo, onde quer que a Igreja de Cristo 
esteve espalhada, entre nações e línguas diversas, [uma comemoração] ao 
mesmo tempo; salvo […] os pictos e os britânicos, que, nestas duas ilhas 
remotas do oceano, e mesmo nelas, só em parte, se esforçam para se 
opor a todo o resto do mundo. (Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 
III, XXV)  

 

O bispo Colman, por sua vez, defendia que a tradição que recebera de seus 
anciãos era a mesma praticada por São João Evangelista em todas as Igrejas que o 
mesmo presidira (Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, III: XXV). Se os cristãos 
celtas buscavam se amparar em João, os romanos buscavam fincar suas bases em 
Pedro.  

 

Na sequência do registro de Beda (loc. cit.), o argumento de Colman sobre a 
tradição de João foi refutado. Wilfrid afirmou que o discípulo observava os 
preceitos da Lei Mosaica, enquanto a Igreja ainda era “judia”. Nos primeiros séculos 
de nossa era, as pregações dos apóstolos de Cristo originaram a formação da Igreja 
Primitiva. Havia uma afirmação da religião judaica, na medida em que os discípulos 
pregavam que Cristo era Messias profetizado nas escrituras, mas também um 
deslocamento do foco das pregações para a figura de Jesus Cristo e de sua 
ressureição, o que permitiu o desenvolvimento de uma religião com uma identidade 
cristã meio aos embates com os judeus. Ou seja, Wilfrid se referiu a um período no 
qual a Igreja não estava institucionalizada, tampouco a Páscoa estava normatizada. 
Durante esse período, desde a polêmica com os quartodecimanos, no século II, até 
os concílios que auxiliaram a institucionalização da Igreja a partir do século IV, era 
fortemente reforçada a importância de afastar a Páscoa cristã da Páscoa judaica. De 
modo que, manter a Páscoa no domingo “em memória da Ressurreição do Senhor”, 
era fundamental31.   

 
A normatização da Páscoa deu base não apenas para a criação dos aspectos 

identitários da celebração, mas também para a elaboração de um calendário litúrgico 
em torno dessa data (que se inicia com a quaresma, quarenta dias após o término do 
carnaval, o Domingo de Ramos, que antecede a Páscoa, a Ascensão, quarenta dias 
após a Páscoa, e Pentecostes, cinquenta dias depois). 

 
Principalmente porque o Império Romano nunca chegou à Irlanda, durante o 

Sínodo de Whitby, Wilfrid ressaltou que Columba fez o melhor que pôde 
considerando o seu conhecimento e os textos sagrados disponíveis na ilha durante 

                                                           
31  Mais detalhes sobre a institucionalização da Páscoa cf. Belmaia, 2017: 153-162. 
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sua evangelização. Mas, prossegue afirmando que os monges de Iona daquele 
período não teriam mais a “desculpa” da ignorância para justificar a prática irregular 
da Páscoa. 

 

Couvillon (2005: 62) ponderou que o Padre Wilfrid compreendia que 
Columba era respeitado pelos clérigos na Irlanda, uma vez que ele lhes introduzira a 
crença cristã e a alfabetização em latim. Mas, mesmo que afirmasse reconhecer a 
importância do trabalho do missionário, a intenção de Wilfrid era instituir a 
estratégia de Roma na Nortúmbria e alinhar as práticas do território com a Igreja. E, 
para que tivesse êxito, utilizou como artifício uma tática, onde as leis aprovadas 
“depois de João” parecem ter sido um dos principais argumentos. Conforme 
Certeau, tática é uma ação calculada, determinada pela ausência de um poder 
próprio. “[…] A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar 
com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. 
[…] a tática é movimento ‘dentro do campo de visão do inimigo’” (Certeau, 1998: 
99-100). Era preciso, portanto, uma habilidade no campo “do outro”.  

 
Se o monaquismo celta se fiava em São João para defender a manutenção de 

suas práticas, afirmando que celebravam a Páscoa conforme esse apóstolo o fazia, 
Wilfrid, engenhosamente, concluiu a questão perguntando o que teria mais validade, 
a tradição difundida por João e Columba, ou os ensinamentos de Pedro, cuja 
responsabilidade de edificar a Igreja lhe fora transmitida pelo próprio Senhor. O rei 
Oswy, com a palavra final, indagou se todos concordavam que foi dada a Pedro a 
tarefa de se tornar “a rocha” sobre a qual a Igreja seria erigida. Ao receber uma 
resposta afirmativa unânime, declarou o final do sínodo a favor da prática romana.   

 
Em outras palavras, utilizar uma mesma linha de pensamento dos portadores 

do poder estratégico local para subverter as regras vigentes, foi uma tática bem-
sucedida pela Igreja, que conseguiu vencer o sínodo e implementar a estratégia cristã 
na ilha. Apesar de o argumento que concluiu a disputa não ter sido questionado, a 
decisão não foi acatada passivamente pelos herdeiros do monaquismo celta.  

 
Colman abandonou seu bispado e partiu para Iona com outros adeptos. O rei 

Oswy os substituiu por eclesiásticos irlandeses que já praticavam a Páscoa romana. 
A sede episcopal foi transferida para Iorque, e Wilfrid, posteriormente, se tornou 
bispo da Nortúmbria.  Genet argumenta que a escolha não foi apenas religiosa, mas 
também política:  
 

Após Whitby, o bispo irlandês de Lindsfarne Colman retirou-se para Iona com 
seu clero: a derrota irlandesa foi total. A escolha foi tanto política quanto 
religiosa: Oswy escolheu o surgimento de uma igreja Nortumbriana autônoma, 
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liderada por Wilfrid, sob a proteção de Roma, ao invés de uma igreja 
dependente, controlada pelo Abade de Iona (Genet, 2005: 37, tradução nossa32) 

 

 
Quando foi instituído formalmente que tradição da Igreja era aquela que 

representava a “verdadeira fé”, foram tomadas medidas para apagar o máximo 
possível da influência celta e consolidar a autoridade de Roma (Couvillon, 2005: 26). 
A mudança foi gradual e, muitas vezes, ocorreu com oposição por parte daqueles 
que ainda eram leais aos ideais de Columba. Beda (Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 
V, XXII) relata que a Páscoa da Igreja foi adotada nas colônias irlandesas e no norte 
das ilhas britânicas até o final do século VIII. Portanto, essa foi uma das últimas 
ações da implementação da estratégia da Igreja no território da Grã-Bretanha, cujo 
um dos maiores méritos foi a normatização da Páscoa no território.  
 
 

Considerações finais 

 

Na perspectiva teórico-metodológica abordada neste trabalho, a instituição 
não é considerada como um bloco monolítico, mas sob a ótica da mobilidade, 
adaptação e constante construção. Por meio dessa perspectiva, argumenta-se a 
utilização de táticas, que são, conforme Certeau (1998: 100), ações determinadas 
pela ausência de um poder próprio, com o objetivo, nesse caso, de instaurar a 
estratégia da Igreja; e, na qualidade de um “sujeito de querer”, implementar as regras 
de uma instituição detentora de um ambiente próprio de atuação. 
 

Esses conceitos auxiliaram na compreensão de dois momentos abordados 
aqui: 1. Em um embate dentro da Britânia, no qual o monaquismo romano adotou 
políticas de ressignificação de locais e festividades oriundas de religiosidades não 
cristãs, a fim de facilitar a conversão dos praticantes das mesmas; 2. No confronto 
com o monaquismo celta, uma forma de religiosidade cristã regida por 
regulamentações distintas daquelas da Igreja. A divergência na data Páscoa e a 
tolerância de até mesmo duas datas distintas para a mesma celebração foi 
considerado suficientemente grave para a convocação do Sínodo de Whitby, que 
contou com o apoio de autoridades políticas, como o rei Oswy, para estabelecer, de 
norte a sul da Grã-Bretanha, qual era a tradição mais válida do ponto de vista 
cristão, e aquela que deveria ser implementada e respeitada.  

 

                                                           

32 Original: “Après Whitby, l'évêque irlandais de Lindisfarne, Colman, se retire à Iona avec son clergé: la 
défaite irlandaise est totale. Le choix est aussi politique que religieux: Oswiu a choisi l'émergence d'une église 
northumbrienne autonome, dirigée par Wilfrid, sous la protection de Rome, plutôt qu'une église dépendante, 
contrôlée par l'abbé d'Iona” (Genet, 2005: 37). 
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Em uma análise sumária, se o monaquismo celta defendia a permanência do 
seu cálculo de celebração da data da Páscoa  amparando-se naquilo que afirmava ter 
sido transmitido pelo discípulo João, o monaquismo romano tinha como argumento 
a prática corrente da maior parte das igrejas, baseada em atas conciliares que 
pertenciam, segundo a vertente romana, à uma Igreja pós-judaica, distante das 
representações da Lei Mosaica. Esse argumento teria peso diante daquilo que um 
discípulo legítimo de Jesus transmitiu? 

 
Era preciso um argumento que ultrapassasse a questão institucional. Quem 

poderia ter mais autoridade que o evangelista João? A tática dos representantes da 
Igreja foi se apropriarem das “regras” que o oponente utilizava. Se eles se apoiavam 
em João, os romanos buscaram apararem-se em Pedro, aquele que, segundo as 
interpretações do Novo Testamento (baseadas sobretudo nos livros de Mateus 16: 
18), atribuem ao apóstolo a tarefa de se tornar a “rocha” sobre a qual a Igreja seria 
erigida. Logo, a ideia era de que todas as decisões advindas dos sucessores de Pedro, 
que possuiu a autoridade para fundar a Igreja, seriam mais legítimas do que aquelas 
baseadas nos supostos ensinamentos de um discípulo que não recebeu a mesma 
incumbência.  
 

Conforme relata Beda, o Sínodo foi concluso após a resposta afirmativa de 
todos os presentes, de que a Pedro foi dada a tarefa de fundar a Igreja. Assim, a 
relação com o nome do apóstolo foi o que garantiu a vitória para o monaquismo 
romano. Dessa forma, nota-se que o Sínodo de Whitby foi de importância capital, 
pois isto, além de normatizar a Páscoa, permitiu a instauração gradativa da estratégia 
romana e todas as demais regulamentações que a acompanhavam.  
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