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Introdução 
 

O autor inicia seu comentário introdutório ressaltando a importância histórica da 

obra do Dionisio Pseudo-Areopagita, respaldando sua tese com os seguintes 

argumentos: 1) mesmo com a carência de informações historiográficas a obra 

continua ser lida/estudada; 2) o traço distintivo da teologia do pseudo-areopagita 

está no fascínio que a obra exerce tanto sobre religiosos ou estudiosos em geral, 

tanto sobre teólogos ou leigos, devido a seu caráter, de certo modo, popular, pois 

a experiência mística descrita por Dionísio é possível a todos, o que a livra das 

amarras dos esquemas intelectuais filosóficos ou teológicos exclusivos do clero e 

dos letrados. A seguir, o autor faz uma análise pormenorizada do contexto 

histórico e segue construindo sua interpretação do conteúdo filosófico, e aqui 

respeitaremos a numeração dos itens do texto original para facilitar a 

compreensão.  

 

I – O CORPUS DIONISYACUM 

 

Nesse momento será realizada uma breve exposição acerca das discussões 

autorais dos textos que compõem o Corpus, e Bento Silva julga pertinente dividir a 

questão em dois momentos, a saber, 1) Da questão areopagítica à fecundidade do 

anonimato e 2) A doutrina, o método teológico e a historia do texto.  

 

1 – Da questão areopagítica à fecundidade do anonimato 
 

Inicialmente o autor critica ferozmente o afã cientificista moderno e afirma que 

mesmo multiplicando-se as hipóteses a respeito de quem teria pretendido se 

passar pelo Dionísio do areópago de Atenas, tal problema de identidade não foi 

vivido pelo autor e não obscurece de maneira alguma a pertinência e importância 

da obra. Entretanto, procede a uma breve análise da controvérsia histórica.  
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Pelas suas obras o Dionísio foi inicialmente identificado com o Dionísio do 

areópago de Atenas, convertido por Paulo e citado nos Atos dos Apóstolos. 

Posteriormente foi considerado como alguém contemporâneo aos apóstolos que 

teria se tornado o primeiro bispo de Atenas – segundo o testemunho de Eusébio 

de Cesaréia. Quando do Concílio de Calcedônia (451d.C.) o Imperador Justiniano 

viu-se em necessidade de convocar um sínodo para resolver questões doutrinais 

entre os seguidores de do bispo Severo de Antioquia – que se utilizavam dos 

textos do corpus para argumentar e salvaguardar a unidade de Cristo pois 

julgavam a definição conciliar insatisfatória – e aqueles que aceitavam totalmente 

a forma conciliar – chamados a partir de então calcedonianos. Hipácio, bispo de 

Éfeso rechaçou a validade dos textos, e posteriormente os textos foram citados 

pelo Papa Gregório Magno e comentados por Máximo, o confessor.       

 

Na Idade Média a questão retorna na tentativa de Hilduino de respaldar ainda 

mais a identidade de Dionísio, quando aquele cria a lenda sobre a conversão em 

Atenas e o transforma também em primeiro bispo de Paris. Dúvidas ressurgem no 

Renascimento com Lorenzo de Valla e Erasmo.  

 

A critica moderna concorda que os textos não são do Dionísio do areópago e 

estabelece – com bases historiográficas sólidas – que: os textos foram compostos 

entre 482 e o inicio do séc. VI; o autor e de origem síria; provável discípulo de 

Proclo. Portanto, Bento Silva, seguindo as indicações de Ysabel de Andia, julga 

pertinente questionar se a autenticidade dos textos não é algo secundário uma vez 

que este mostra de maneira assaz significativa o encontro do logos grego – 

neoplatônico nesse momento – com a cristologia, e defende a possibilidade 

histórica de um neo-dinonisio e não um pseudo-dionisio, um vez que este neo 

parece tentar conciliar o logos grego com o cristianismo após o fechamento da 

Academia (529d.C.).    
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2 - A doutrina, o método teológico e a história do texto. 
 

Aqui acompanhamos o autor a uma investida de encontro ao conteúdo mais 

explicitamente filosófico do texto. Para ele, os textos do corpus são considerados 

como textos de ascensão para Deus, de um lado, e como descida do Criador ao 

criado de outro (se percorrida uma leitura inversa do corpus·). Enumera, então, os 

motivos basilares assumidos do neoplatonismo tardio: 1) Distinção trinitária de 

cunho hierárquico no seio do divino; 2) emprego dos métodos “positivo“ e 

“negativo“ na teologia; 3) adoção da exegese do Parmênides platônico 

característica de Proclo bem como de seu comentário anônimo atribuído a Porfírio 

de Tiro; e, 4) dependência do significado das negações da lei de Proclo acerca da 

“excelência”. 

 

2.1 – Moné, próodos e epistrophé. 
 

Tratam-se das divisões hierárquicas do âmbito do divino que configuram um 

aspecto doutrinal fundamental da teologia do pseudo-areopagita. A moné é o 

âmbito, a morada de Deus, sua transcendência mais absoluta. O autor faz questão 

de observar a ênfase dada por Dionísio à total impossibilidade de uma espécie 

imanentização de Deus: este é inefável, inexprimível, inexorável, superior ao 

repouso, ao movimento, ao tempo, etc. 

 

Entretanto, apesar de sua absoluta transcendência, Deus mostra algo de si 

mesmo ao homem. Este manifestar-se divino é designado por próodos – 

emanação, transmissão – como se Deus transbordasse em sua própria 

transcendência, sem perder nada de sua perfeição. A constituição transcendental 

do real se dá de maneira hierarquizada, desde Deus, que emana parte de seus 

desígnios, revela sua divindade para os anjos – que estão hierarquizados e 

sistematizados na obra Das Hierarquias Celestes – até chegar aos homens, que 

estão distribuídos como superiores no nível inferior do real, o imanente. Portanto, 

o que é emanado até os homens é menos do que aquilo que é emanado no nível 
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angelical. Temos por fim a epistrophé, que representa o pressuposto do retorno 

dos seres a seu lugar originário. Sendo Deus o bem e a bondade absoluta, os 

seres tendem a reunirem-se nʹEle. Trata-se, pois, da conjunção da alma humana 

com Deus, da contemplação das realidades supra-sensíveis imutáveis, da 

ascensão à perfeição. O autor ressalta ainda uma possível ambigüidade de 

significados do termo henósis, que designa esta união total com Deus, que pode 

significar no contexto da obra: 1) originalmente, redução da multiplicidade na 

unidade através da conversão; 2) o sentido da união com Deus é neste momento 

aquele que TODO ser efetua com Deus, é a primeira operação do Bem; 3) por 

ultimo a imitação (por via da participação) da forma do Uno. 

 

2.2 – Métodos ou funções teológicas 
 

Bento afirma ser plausível se falar de método na teologia do Dionísio. Essas 

formas de se proceder ao conhecimento do divino são denominadas teologias 

simbólica, afirmativa, negativa e mística. São duas então, de maneira geral, as 

orientações que conduzem ao divino, a saber, a simbólica e a demonstração 

filosófica, que, ressalta o autor, não aparecem em oposição como era de se 

esperar, mas sim de forma paralela e mutuamente dependentes.  

 

2.2.1 – Teologia Simbólica 
 

A teologia simbólica atua no plano sensível, conforme a obra Teologia Mística. 

Consiste na utilização de metonímias com uma abordagem dialética de afirmação-

negação, semelhança-dessemelhança, visando ao mesmo tempo “ilustrar“ o divino 

e mostrar a incapacidade da metonímia de mostrar as realidades inteligíveis. O 

esquema é neoplatônico e obedece a estrutura hierárquica citada anteriormente, 

uma vez que os símbolos emanam do divino (Escrituras), atingem o sensível e 

“explicam“, ou melhor, ilustram o inteligível mesmo que dialeticamente negando 

seu próprio fundamento – as imagens das metonímias. Cabe ressaltar a 
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preferência pela imagem dessemelhante, pois as semelhanças mais longínquas 

são melhores para elevar nossa inteligência, segundo o próprio Dionísio.  

 

2.2.2 – Teologia afirmativa ou catafática 
 

Atua no plano do inteligível. Os métodos afirmativo e negativo funcionam como as 

relações semelhante-dessemelhante da teologia simbólica aplicadas ao âmbito do 

inteligível. Num trabalho “discursivo“ Deus é identificado com o Bem, o Ser, Vida, 

Sabedoria e demais Nomes Divinos. O modelo hierárquico é descendente 

(próodos) - Bem, Ser, etc. – do mais inteligível ao menos. Contudo, a teologia 

catafática precisa ser compensada com a apofática, como veremos. 

 

2.2.2 – Teologia negativa ou apofática 
 

Consiste na negação dialética da teologia catafática, pois, analisando de maneira 

mais “racional“, é necessário perceber que o absoluto de Deus transcende a todo 

e qualquer nome ou conceito no qual tentemos enquadrá-lo. Bento é enfático no 

aspecto não privativo, mas sim transcendental, de tal negação. Observa ele que 

os termos utilizados pelo pseudo-areopagita para designar a Deus são sempre 

compostos com os prefixos hyper (hiper, que transcende, super) e α (alfa 

privativo) indicando a ausência num sentido de não caber na designação 

conceitual do substantivo em questão, e, mais ainda, indicando uma purificação do 

conhecimento rumo ao divino. Observa ainda que o percurso do método apofático 

é ascendente.  

 

O autor ainda observa uma distinção entre a teologia apofática ocidental e a 

oriental, sendo a primeira a primeira de cunho essencialista, ou seja, tentativa de 

conhecer a essência (ousia) de Deus através de analogia com a ousia – aspecto 

inteligível – das coisas, e a segunda de cunho pessoal, ou seja, partindo de uma 

experiência de autoconhecimento (eu me conheço, meu conhecimento) para, a 

partir de então hipostasiar a Deus como uma espécie de alteridade transcendental 
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e salvaguardar a experiência única da fé individual e a impossibilidade de um 

conhecimento total da ousia divina. Conclui o autor com a impossibilidade do 

conhecimento de Deus a não ser por analogia na observação da ordem que dʹEle 

emana – o real, encarado como ícone. 

 

2.2.3 – Teologia Mística 
 

É correlata e, até certo ponto, dependente da teologia apofática, pois a negação é 

o passo fundamental rumo ao Inefável. O aspecto mais fundamental da teologia 

mística está no fato de não se tratar de um ensinamento ou conhecimento que se 

detêm, mas sim de uma experiência de vida que, embora não necessariamente 

exclua a atividade filosófico-teológica, é superior dela. A ignorância (agnosia) 

obtida através da teologia apofática permite uma experiência de Deus, produzindo 

uma simpatia com a realidade conhecida e obtendo, assim, de Deus, mais que um 

saber, uma experiência. 

 

O autor faz também uma breve analise do surgimento do termo místico (mysthike 

– mistério) que, originariamente possui um significado objetivo (sacramentos como 

reveladores dos mistérios divinos) e um subjetivo (experiência mística pessoal), 

observando a maior ênfase dada pelo Dionísio ao segundo, e conseqüentemente 

uma maior ênfase do decorrer da história devido à forte influência de Dionísio. 

 

2.3 – Neoplatonismo tardio e Dionísio 
 

Tendo observado a dependência que sofre o corpus dos esquemas filosóficos 

neoplatônicos o autor faz uma breve analise de suas principais diferenças. Dada 

sua condensação, citamos aqui o texto no original 

 

“...1) No neoplatonismo, o retorno ao Uno culmina na contemplação 

do próprio Uno; em Dionísio e no cristianismo, o retorno culmina na 

união com o Uno, isto é, com Deus. (...) 2) No neoplatonismo, a 
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ascensão ao Uno sucede obrigatoriamente passando pelos 

intermediários; em Dionísio, as hierarquias são simplesmente 

simbólicas: o Uno inefável e inominável, isto é, Deus, não necessita 

de realidades intermediárias para manifestar a Si mesmo ou 

manifestar-se aos homens, mas instaura sempre uma relação 

pessoal e, portanto, direta... (...) 3) Conseqüentemente, todas as 

processões são processões do único Bem originário, que outorga o 

Ser, da a vida e produz sabedoria. Isto se deve, obviamente, ao 

principio de criação, que não é emanacionismo, e conduz à 

Providência de Deus, que assiste singularmente e continuamente 

todo ser singular. “ (pg.44) 

 

2.4 – A doutrina do mal 
 

A posição do pseudo-areopagita em relação ao mal é concorde às de Orígenes, 

Gregório de Nissa e Agostinho: o mal não pode existir de forma absoluta uma vez 

que tudo que existe emana do Bem. Logo, sua existência é relativa e pensada 

com ausência de bem, que sempre subsiste mesmo que em grau mínimo.         

 

2.5 – Dionísio e o Ocidente 
 

Neste item, Bento Silva se dedica a expor a penetração e posterior importância do 

pensamento de Dionísio no Ocidente. Tal processo se inicia com as traduções – 

ainda que problemáticas – feitas por Hilduino. Posteriormente João Escoto 

Eriugena traduz o corpus com mais propriedade, de encontro ao “movimento 

platônico“ vigente então, com pensadores como Boécio, Agostinho e Mario 

Vitorino. Tendo sido comentado por S. Alberto Magno e Tomas de Aquino, 

Dionísio e seu complexo e paradoxal sistema teológico (simbólico, metafísico e 

revelado) exerce forte influência na teologia e na cultura ocidental em geral. 
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II – ESTRUTURA E CONTEUDO DO TRATADO DOS NOMES DIVINOS 

 

Nesta segunda parte da introdução o autor resume de forma estrutural os 

capítulos da obra Dos Nomes Divinos e explicita suas teses centrais. O principal 

argumento do cap. I é que Dionísio julga que os nomes divinos correspondem às 

manifestações de Deus que O fazem, por assim dizer, sair de sua unidade.  No 

cap. II encontram-se as relações do Uno e do múltiplo, aqui já adiantadas nos 

conceitos dionisianos de moné e próodos, e também são explicitadas as relações 

dos singulares que participam nos modelos universais, com base na exegese de 

Proclo do Parmênides platônico. Já nos cap. III e IV, trata-se da questão Bem 

(agathon); nos caps. de V à VII, é abordada a tríade procliana – ser-vida-intelecto 

– onde fica mais nítido quais as teses neoplatônicas são assumidas e quais 

rejeitadas.  

 
DOS NOMES DIVINOS 
 

Capitulo I - Qual o escopo desta obra e qual a tradição dos nomes divinos 

 

No primeiro capitulo Dionísio trata basicamente do conteúdo da obra e da tradição 

(Escrituras) dos Nomes Divinos. Assume e garante, em primeiro lugar, que a lei 

são as Escrituras e que não se trata de tentar conhecer a supertranscendência do 

Divino a não ser por aquilo que ele mesmo nos confiou, ou seja, as Sagradas 

Escrituras, e que Deus, em sua mais elevada e suprema bondade se mostra 

através de seus mistérios à medida da inteligência de cada um. Ressalta o caráter 

acima de todo pensamento, discurso ou que quer que seja de Deus, mas, afirma, 

a bondade não permanece de todo modo desconhecido uma vez que por sua 

própria iniciativa se manifesta neste raio supersubstancial e que ilumina cada 

criatura segundo suas capacidades receptivas e estimula as inteligências 

sagradas para irem ao seu encontro. Ressalta o tradutor, Bento Silva Santos, que, 

o termo inteligência aparece nesse contexto como alma, no sentido de que os 
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iluminados (profetas das Escrituras) percorrem o itinerário necessário para se 

aproximarem de Deus, sendo semelhantes aos anjos. 

 

Observa Dioniso que em quase todos os Livros das Escrituras a tearquia santa é 

celebrada, como mônada (unidade), trindade e causa de tudo, ou seja, Deus em 

sua transcendência absoluta, a Trindade na criação e as emanações divinas que 

garantem a existência ontológica dos seres. A seguir, descreve a formação dos 

símbolos, metaforicamente como um véu sensível sobre as coisas inteligíveis, véu 

substancial sobre o supersubstancial, formas para o amorfo, nos transmitidos pela 

benevolência das Escrituras e pelas tradições episcopais. Segundo os nossos 

dons, recebemos os símbolos apropriados.  

 

Adiante começa por expor a primeira problemática aparente, a saber, como falar 

dos ditos Nomes Divinos uma vez provada a inefabilidade de Deus? Quando 

aquelas inteligências se aproximam dos anjos e conhecem o que somente pelos 

seres celestes era então conhecido, recebem a iluminação verdadeira e 

sobrenatural e em conseqüência de constatar a magnitude e inefabilidade do 

divino, celebram-no, pois, os autores sagrados (theologoi) como inominável e 

pleno de todo nome. Cita diversas passagens onde os profetas ilustram suas 

contemplações do divino com expressões similares, ora pleno de nome, ora 

inominável. Pleno de nomes, pois é causa de todo o real e tudo procede de sua 

ordem, portanto está em si mesmo e em todas as coisas ao mesmo tempo; 

inominável pela inefabilidade do supertranscendente (moné) já descrito. Sendo 

assim, é necessário, como prescreve a hierarquia eclesiástica, se preparar para a 

disputa teológica visando utilizar uma linguagem precisa, ter ouvidos santos, para 

assim transmitir as coisas santas.  

 

Capitulo II – Da teologia unida e distinta e qual a união e a distinção divina 

 

Esse é um capitulo assaz complexo onde podemos ver claramente a tentativa de 

Dionísio de adequar, compreender a doutrina cristã com categorias neoplatônicas. 
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A primeira tese apresentada diz que os nomes aplicáveis a Deus devem ser 

considerados aplicáveis a toda a divindade, completa e indistinta. Incorreria em 

blasfêmia quem assim não o fizesse, e Dionísio o demonstra claramente por via 

de diversas passagens das Escrituras, bem como acusa quem o tentasse de 

ousar dividir a unidade que é superior a toda unidade – o inefável. Contra alguma 

possível refutação, sob o argumento de introduzir confusões às expensas das 

distinções que convém à divindade, afirma que é preciso guiar-se com retidão e 

humildade para aceitar a tese por ele defendida de que as Escrituras apresentam 

certas coisas de maneira unida e outras de maneira distinta, e que não seria lícito 

distinguir o que vem unido nem tampouco unir o que vem distinto.  

 

Enumera então, os nomes unidos de toda a divindade: o bem, a divindade, a 

substância, a vida, a sabedoria, que são qualidades acima de toda compreensão, 

bem como quaisquer nomes deduzidos de uma negação excelente (dependência 

da tese de Proclo); acrescenta ainda os nomes indicativos de causa: o bem, o 

belo, aquilo que é, aquilo que vivifica, o sapiente, etc. São distintos, em 

contrapartida, o nome supersubstancial e a realidade do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, pois não são nomes passíveis de comunhão; e ainda distinta destas, existe 

a misteriosa natureza de Jesus. 

 

No parágrafo quarto, Dionísio, expõe a mais complexa de suas teses oriundas do 

neoplatonismo, a saber, das uniões e distinções dentro da união mais fundamental 

– modelo neoplatônico de divisões hierárquicas no seio do divino. Afirma, segundo 

a tradição teológica que, chamam-se  

 

“unidades divinas as realidades secretas e inacessíveis da 

singularidade superinefável e superincognoscível e chamam [-se] 

distinções as progressões benéficas e as manifestações da tearquia 

que estão em Deus“  
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e que existem “...atributos próprios à unidade assim definida e que à distinção 

mesma em Deus correspondem ainda unidades e distinções particulares.“ (idem) 

Ou seja, desde a mais absoluta transcendência de Deus (moné) emanam as 

primeiras distinções, a saber, a Trindade que, ainda assim, resguarda um principio 

de unidade pois é bondade superior a bondade, divindade superior a divindade, 

sendo contudo inferior a supersubstancialidade primeira e inefável. É uma “união 

totalmente unida acima de toda união e não confusa em nenhuma parte“.(ibdem) 

Para tentar esclarecer um pouco mais tal proposição, a primeira vista paradoxal, 

Dionísio lança mão de um inteligente exemplo, onde compara tal união e distinção 

com as luzes de uma casa: estando todas as lâmpadas acesas, unem-se as luzes 

de maneira que ninguém seria capaz de dizer qual luz vem de qual lâmpada, mas, 

ainda assim, resguardam sua identidade pois se uma for retirada sua ausência 

será percebida. Um belo exemplo de uma união não misturada, segundo ele.  

 

Prosseguindo no caminho descendente (próodos) ressalta que há uma distinção 

que é supersubstancial, pois não se misturam os papéis das hipóstases na 

geração: são as uniões e distinções segundo a unidade do inefável e a existência. 

Percebamos aqui que já nos encontramos num nível inferior, a saber, o ontológico. 

Em resumo, sua tese nesse momento sustenta que as coisas participam da 

divindade e que esta é participável e não participada. É participável apenas como 

causa das coisas e não participada uma vez que deve ser resguardada a 

dignidade hierárquica, sendo ao às coisas impossível uma efetiva participação. 

Em suma, o sensível participa como causado. 

 

Considera Dionísio importante ainda ressaltar mais uma distinção, a saber, a da 

natureza do Cristo. Das divinas hipóstases o Filho é a única que efetivamente 

consuma uma participação no ser, vindo a ser totalmente como nós. Pai e Espírito, 

se participam de alguma maneira dos atos do Filho, é apenas no sentido de terem 

sido estes atos desejados por causa do bem e do amor. 
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No parágrafo sétimo sustenta que, todas as coisas divinas são superiores ao 

pensamento e por isso só são conhecidas através da participação, e que, ao 

mencionarmos os nomes que tentamos aplicar a divindade temos em mente as 

potências que emanam de Deus a fim de nos vivificar, substancializar, divinizar ou 

regalar à sabedoria. Trata-se, pois, de um aprofundamento da tese da participação 

como causado. Um outro elemento platônico presente é a afirmação de que as 

coisas causadas não trazem perfeita semelhança com a causa, mas sim 

funcionam ao modo de imagens de sua causa, sendo esta transcendente em 

função de sua própria natureza de principio. Aquilo que melhor se pode dizer de 

Deus, ou seja, aquilo que decorre da divina formação de Jesus, permanece 

inefável, permanece sendo para nós um mistério. Esta é a causa de todas as 

coisas, a divindade do Filho, pois mantém as partes em harmonia com o todo, não 

sendo nem parte, nem todo, pois compreende a si mesma e possui por 

antecipação a parte e o todo de todas as coisas. O mesmo procedimento lógico se 

aplica a divindade absoluta de Deus, é supersubstancial porque é uno que se 

multiplica uma vez que todos os entes dele provém, mas permanece uno nesse 

processo distinção – uniões e distinções não misturadas – , garantindo que cada 

parte seja parte e o todo seja todo, estando ele mesmo acima do uno e do 

múltiplo, pois a ambos contém. 

 

De fato, nas operações divinas as uniões vencem e precedem as 

distinções, e não são menos unidas, quaisquer que sejam as 

distinções no interior do uno, pois essas mesmas distinções são 

indivisíveis e unificadas. (pg 82) 

 

Fecha, então, o capitulo reafirmando a tese inicial: todo nome divino pode 

estender-se sem escrúpulo a toda a divindade. 
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Capitulo III – Qual o valor da oração, e acerca do bem-aventurado Hieroteu, e 

acerca da reverência e da Sagrada Escritura 

 

A primeira parte deste capitulo é dedicada ao papel da oração no processo de 

conhecimento da divindade. Partindo da análise do primeiro nome divino – bom – 

que é a perfeita manifestação da trindade, fonte de todo o bem e ainda assim 

transcendente a ele, Dionísio observa que, como descrito no capitulo anterior, a 

trindade está presente em todas as coisas, mas todas as coisas não residem nela. 

Por isso, o esforço da oração deve ser encarado como uma espécie de escada 

luminosa que pende do céu para que possamos seguir nos agarrando 

paulatinamente e nos aproximando na medida em que nos for permitido. Antes de 

falar de Deus, portanto, é necessário que oremos, não para invocar aquilo que já 

está presente em tudo, mas sim para elevarmo-nos e unirmo-nos a Ela – a 

Trindade. 

 

A seguir, Dionísio fala de seu mestre Hieroteu com extrema reverência e 

humildade, afirmando que, não pretende tratar exatamente das mesmas questões 

que seu mentor, nem muito menos contradizê-lo. Trata-se apenas de tentar 

destrinchar um pouco mais os extasiados ensinamentos, de tentar conduzir a 

todos um conhecimento gradual do divino, pois os escritos de Hieroteu podem ser 

extremamente complexos para os recém-iniciados. Ressalta de maneira grandiosa 

a deificação de Hieroteu, chamando-a de virtude consumada.  

Sendo também os autores das Escrituras seres deificados, divinos, Dionísio 

confessa mais uma vez sua ignorância sobre as realidades inteligíveis presentes 

nas Escrituras e a poucos revelada, mas persiste em seu respeitoso esforço de 

adquirir um conhecimento paulatino daquilo que lhe for concedido conhecer dos 

mistérios de Deus.  

       

 

              

     


