
Esta resenha pretende destacar os aspectos fundamentais da cosmologia 

maniqueísta. Ela foi elaborada com o objetivo de conduzir o leitor para uma 

leitura mais completa sobre o maniqueísmo presente na obra Maniqueísmo 

– História, Filosofia e Religião de Marcos Roberto Nunes Costa. O trabalho 

foi dividido em duas partes: na primeira parte saliento as bases históricas do 

maniqueísmo; na segunda parte, ressalto a formação da cosmologia manique-

ísta, de modo que o surgimento do cosmos dar–se–ia através do embate entre 

as forças do Bem e do Mal.
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da sexualidade como algo torpe; segundo, o dualismo bem/mal presente na obra 
Cidade de Deus; terceiro, a adoração a Cristo como nunca havia sido vislumbra-
do no cristianismo.

Depois de estabelecidas as bases históricas do maniqueísmo, aprofundaremos o 
capítulo III – A cosmologia dualista maniquéia (COSTA, 2003, p. 39–87) – da obra 
Maniqueísmo – História, Filosofia e Religião, de Marcos Roberto Nunes Costa. 

2. A COSMOLOGIA DUALISTA MANIQUÉIA
Para entender a cosmologia maniquéia precisamos saber qual é a questão que os 
mesmos pretendiam responder, a saber: como conciliar os males do mundo com 
a bondade de Deus? Ora, os maniqueus respondem tal dilema construindo uma 
doutrina dualista que isenta Deus de toda responsabilidade do mal existente no 
universo. Dito de outra forma, eles estabelecem duas substâncias opostas a si 
mesmas, mas ambas infinitas: a substância do mal é infinitamente extensa para 
o sul, ao contrário desta, a substância do bem é infinitamente extensa para o 
norte, o leste e o oeste. Portanto, a infinita extensão do bem é maior que a 
infinita extensão do mal.

Além do dualismo, o maniqueísmo apresenta–se de forma trinitária: “Eu sou o 
Paracleto – diz Mani no Saltério Maniqueu, de Medînet Mâdi, aquele que veio do 
Pai para revelar os três tempos: o início, o meio e o fim […]”. (Saltério Maniqueu, 
223,11 apud COSTA, 2003, p. 40). Desta maneira, far–se–ia necessário analisar 
os tempos acima aquilatados.

2.1. O INÍCIO
O início diz respeito à origem cósmica do Bem e do Mal; neste momento estas 
duas realidades viviam independentes uma da outra. Os dois princípios são de 
duas naturezas originantes distintas: a primeira é boa, Deus; a segunda é má, 
não criada por Deus.

Deus, ou o “Pai da Grandeza” (COSTA, 2003, p. 43), domina o império da luz, no 
alto e, vale lembrar, possui algumas semelhanças com o Deus cristão: é incorrup-
tível, luminoso, inacessível e inatingível (Cf. COSTA, 2003, p. 44). Por outro lado, 
há dessemelhanças com o Deus Cristão: “Primeiro, ele é de natureza física, um 
ser corpóreo, que ocupa espaço, embora não tenha uma forma humana, finita e 
limitada, mas infinito e ilimitado.” (COSTA, 2003, p. 44). Para os maniqueus, Deus 
se manifestava de cinco formas: Luz, Beleza, Paz, Vida da Alma do mundo, Força 
da cruz de luz. (COSTA, 2003, p. 46). Mas se o Reino da Luz, morada de Deus, 
localizava–se no alto, abaixo deste localizava–se o Reino das Trevas.

Os maniqueus identificavam o Reino das Trevas de diferentes formas: A noite, 
Trevas, Noite da matéria, Noite do erro, Noite da morte, Noite da carne, Noite 
do desejo. Tal reino tinha como soberano o Príncipe das Trevas: “Não é um Deus, 
[…], pois sua essência é o oposto de Deus. Seu nome próprio é Matéria, Hylé, a 
mãe de todos os demônios.” (Bardy, Manichéisme, apud COSTA, 2003, p. 48). O 
reino das Trevas é composto por cinco elementos: as trevas, água turba, o vento, 
humo (fumaça) e fogo. (Cf. COSTA, 2003, p. 48).

Mesmo considerando as diferentes características dos Reinos da Luz e das Trevas, 
estes possuem dois aspectos semelhantes em sua natureza: são coeternos e 
incriados. Assim, os dois apresentam a mesma potência, ou seja, o poder de 
criar ou emanar, de modo que as forças de ambos estão em pé de igualdade, 
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1. AS BASES HISTÓRICAS
Mani nasceu no século III, no ano 216 d.C, em um distrito de Mardinu, locali-
zado entre os Rios Tigres e Eufrates; tal localização não é muito longe da atual 
Bagdá, na Babilônia do Norte. (Cf. COSTA, 2003, p. 25). Nas obras de Mani não 
há nenhuma referência a sua origem familiar, todavia, sabemos por meio dos 
escritos de seus seguidores que na comunidade na qual foi criado, o jovem Mani 
teve contato com os princípios gnósticos e cristãos. Aos 12 anos lhe foi conce-
dida por Jesus uma revelação (COSTA, 2003, p. 32), mas ainda era muito jovem e, 
por este motivo, continuou na comunidade onde nasceu, entretanto, já começa 
a questionar o chamado “batismo dos alimentos”, ou seja, um ritual de purifi-
cação dos alimentos pela água. Os escritos dos seguidores de Mani destacam o 
mestre, desde a infância, discutindo as bases da religião na qual que foi criado; 
tal crítica figura do próprio Cristo discutindo com as autoridades judaicas no 
templo. Assim, com 24 anos teve outra revelação que, além de uma mudança 
de religião, lhe outorgava uma tarefa, como consta no escrito Shabuhragran, de 
Mani, e transcrito no AL–Fihrist, de Ibn AL–Nadim:

Que a paz esteja contigo, Mani, da minha parte e da parte do Senhor que me 
enviou até ti. Ele escolheu–te para Seu apostolado, e eis que a tua missão é a 
de proclamar a sua verdade. Tu irás proclamar em seu nome o evangelho da 
verdade (bushra AL haqq) em que tal tarefa deverás empenhar todas as tuas 
forças. (COSTA, 2003, p. 35).

Assim, uma das principais características da nova religião proposta por Mani 
é seu aspecto missionário. (COSTA, 2003, p. 114). Mani percorreu vários países 
difundindo a boa nova a qual tinha a missão de propagar: toda Ásia, Índia e 
China. Todavia, é importante lembrar que Mani foi expulso de sua terra, mais 
um acontecimento que faz lembrar Jesus. A religião maniqueísta congregava 
alguns princípios de religiões orientais como o Zoroastrismo, Budismo, Filosofia 
greco–romana e do Cristianismo. Quanto a este último, a ênfase à literatura 
paulina faz muitos pensarem que o maniqueísmo é uma espécie de “heresia 
paulina”. Este aspecto sincrético do maniqueísmo exigiu de Mani o domínio de 
quase todas as línguas do Oriente: “Por isso Mani é tido como um reformador 
da língua iraniana, e sua nova numeração alfabética ficou conhecida como 
‘alfabeto maniqueísta’”. (COSTA, 2003, p. 118). Também conhecia as ciências da 
Babilônia e do Irã, assim como era músico e matemático, pintor e geógrafo, 
astrônomo e médico. Tinha tamanha técnica que era capaz de traçar uma linha 
finíssima sobre uma tela.

Depois de um período de 30 anos Mani volta para a Babilônia, pois o rei persa 
chamado Hormizd I demonstra simpatia por seus ensinamentos. Em contrapartida, 
depois de 2 anos assume o reinado Bahrâm I, “adepto ao masdeísmo e feroz 
inimigo de todo culto estrangeiro”. (COSTA, 2003, p. 36). O masdeísmo é a religião 
do império e os chefes desta acusam a religião de Mani de estar preparando um 
golpe de estado. (COSTA, 2003, p. 37). Por este motivo, inicia–se um período de 
perseguição aos maniqueístas. No decorrer deste ataque ao maniqueísmo, Mani 
foi preso e, depois de 26 dias, crucificado e esfolado, tendo sua pele exposta 
em um templo dos arianos1. Tal crucificação é mais uma analogia com o Cristo.

O maniqueísmo tem uma grande influência na cultura ocidental. Um simples 
movimento missionário que ganha proporções mundiais, de modo que autores 
ilustres, sendo um deles Santo Agostinho, foram maniqueístas: “Em Roma, tam-
bém me juntava com aqueles ‘santos’, fingidos e embusteiros.” (AGOSTINHO, 
1984, V, X, 18, p. 82).2 Podemos perceber três resquícios do maniqueísmo na 
obra de Santo Agostinho: primeiro, a visão pessimista do homem e a concepção 
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uma consubstancialidade entre Deus e a alma humana: esta não só é um frag-
mento da substância divina, ou partículas de Deus caídas aqui embaixo, unida a 
um corpo material, portanto mesclada pelo mal. É justamente isso que garante 
estar o homem nos planos de libertação do Salvador, que deve ajudar a alma a 
se libertar das cadeias da matéria, pois, ao libertar a alma, Deus está libertando 
a si mesmo, já que a alma não é senão parte sua. (COSTA, 2003, p. 63)

O homem está nos planos de libertação de Deus e para cumprir tal tarefa surge 
Jesus, mais uma emanação do Pai da Grandeza. Jesus é responsável por transmi-
tir a gnose. Os maniqueus entendiam a figura de Jesus de três formas:

a) Jesus Esplendor ou Rei da Luz: é um Jesus a–histórico, transcendente e 
cósmico, o criador e transmissor da gnose, a grande Inteligência (Nous) – que 
vem dar o grito de libertação a toda humanidade. Ele acorda a alma que 
está encarcerada no corpo, assim, o homem reconhece seu estado de mescla, 
composto de corpo e alma, de modo que a alma é aterrorizada pela matéria; 
esta porém, é uma maldição (Cf. COSTA, 2003, p. 66–68).

b) Jesus Partilibus: É o Jesus presente em todos os corpos materiais, ou seja, 
é o Jesus sofredor, que realiza seu calvário em tudo que existe no mundo. 
“Ele é a alma ou Luz do mundo crucificada na matéria.” (COSTA, 2003, p. 68).

c) Jesus Histórico: é o Jesus que está envolto de uma forma humana e que 
viveu entre os homens no país dos judeus. Mani investiu na propagação deste 
aspecto de Jesus para atrair os cristãos.

Apesar do maniqueísmo apresentar três figuras de Jesus, de modo que cada uma 
tinha a sua função, faz–se necessário destacar que se trata de uma mesma enti-
dade. Jesus é aquele que veio preparar a vinda de Mani, o Paracleto.
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todavia, em sua relação qualitativa – quanto ao valor – a Luz é superior às 
Trevas. (COSTA, 2003, p. 49).

2.2. O SEGUNDO TEMPO: A CRIAÇÃO OU EMANAÇÕES
No início, os reinos da Luz e das Trevas não se conheciam, mas, o Príncipe das 
Trevas, ao contemplar o espetáculo do Reino da Luz ficou enraivecido, foi até 
os confins do Reino da Luz e, invejoso, provocou um grande tumulto. Assim, ele 
transformou seus cinco elementos em cinco emanações de sua natureza para 
atacar o reino da luz: da fumaça emanou os animais bípedes, das trevas as ser-
pentes, do fogo os quadrúpedes, da água os animais que nadam e do vento as 
aves. Sendo um movimento desordenado que se autodestrói, nasce o desejo de 
conquistar o reino da Luz. Mas como: invadindo o reino da Luz e engolindo as 
partículas de luz. (Cf. COSTA, 2003, p. 51). Desde então, surgem os cinco repre-
sentantes do Príncipe das Trevas, acompanhados pelos metais e sabores que os 
mesmos também representam (COSTA, 2003, p. 52):

a) Demônio – Ouro – Salgado
b) Leão – Cobre – Azedo
c) Águia – Ferro – Picante
d) Peixe – Prata – Insípido
e) Serpente – Estanho – Amargo

O Pai da Grandeza reage ao ataque do Príncipe das Trevas e faz surgir por ema-
nação o Homem Primordial. A ordem é que este saia com seus cinco filhos – Éter, 
Ar, Luz, Água e Fogo –, que formam sua armadura, para o combate das investi-
das do Príncipe das Trevas. Mas o homem primordial é vencido, entrega–se aos 
inimigos que o fazem prisioneiro e devoram sua alma. Assim, sendo o Homem 
Primordial parte da substância do Pai, então uma parte de Deus está cativa na 
matéria, consequentemente, uma parte de Deus está em todas as coisas mate-
riais e o universo é fruto da mistura entre o Bem e o Mal. Entretanto, por ordem 
do Pai da Grandeza – Deus – o mundo precisa de um salvador.

O Homem Primordial, depois que toma conhecimento de seu estado, direciona 
sete preces a Deus. Este as ouve, e faz surgir dele mesmo o Espírito Vivificador 
com seus cinco filhos: a inteligência, a reflexão, o pensamento, a ciência e a 
consciência. O Espírito Vivificador é enviado para salvar o Homem Primordial 
e realiza seu trabalho com eficácia, mas deixa para traz os cinco filhos acima 
assinalados do homem primordial.Todavia, ainda tenta organizar a substância 
mesclada e desmembra o demônio: da pele formou as curvas celestes, dos 
ossos criou as montanhas e da carne com seus excrementos criou a terra. Ainda 
libertou parte das partículas de luz e criou o Sol, a Lua, as Estrelas e os Cinco 
planetas. (Cf. COSTA, 2003, p. 59).

Mas nem toda luz estava salva e o Pai da Grandeza realiza uma terceira emana-
ção: o terceiro enviado. Este toma a forma feminina da “Virgem da Luz” ou “Mãe 
da Vida” (COSTA, 2003, p. 59) e na sua nudez excita os desejos carnais dos demô-
nios. Estes expelem seu esperma: parte deste sobe para o céu em direção à Luz, a 
outra parte cai na terra dando origem às árvores e animais e, dentre estes, o pri-
meiro casal humano: Adão e Eva. Assim podemos concluir que o homem é fruto 
desta combinação criadora entre o Bem e o Mal. O homem é fruto do pecado 
dos demônios: ele é composto de um corpo que é impulsionado a reproduzir–se 
mantendo cativa a alma, esta porém, parte integrante da Luz. A alma do homem 
é parte de Deus, logo, o ato salvífico de Deus é de salvar a si mesmo.

Esse é um porto capital na doutrina maniqueísta que supõe o reconhecimento de 
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2.2. O TERCEIRO TEMPO: A VINDA DE MANI
Com a vinda de Mani, o Paracleto, iniciaria o último estágio do plano de Salvação 
do Pai da Grandeza. Mani não diz quando acontecerá a grande guerra na qual 
as partículas do Bem e do Mal serão separadas, mas salienta que entre o fim do 
mundo – separação do Bem e do Mal – e o juízo final – condenação definitiva 
– haverá um tempo intermediário de 1480 anos, uma espécie de purgatório que 
se inicia no apocalipse – neste tempo haverá um incêndio cósmico. Jesus, os 
eleitos e as partículas de luz se refugiarão na morada eterna, o que sobra desmo-
ronará e cairá no inferno. O incêndio cósmico só cessará quando a maioria dos 
homens se converter ao maniqueísmo. O Reino das Trevas após a condenação 
estará impotente para uma nova investida. Assim, o maniqueísmo mostra seu 
lado escatológico e Mani revela–se como parte deste processo salvífico. Mani era 
o profeta a quem a verdade fora revelada integralmente, de modo que as igrejas 
de Zoroastro, Buda e Jesus só exerceram um papel preparatório para a verdadeira 
religião universal: o maniqueísmo. (COSTA, 2003, p. 82–87). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O livro Maniqueísmo – História, Filosofia e Religião, de Marcos Roberto Nunes 
Costa, apresenta uma frutífera introdução para aqueles que querem aprofundar 
suas pesquisas sobre o tema do gnosticismo, de maneira especial, do gnosticismo 
maniqueísta, materialista, dualista e racionalista. O livro possui uma riqueza que 
vai além da cosmologia maniquéia, ou seja, permeia as fontes maniquéias, as obras 
que foram encontradas e destruídas na segunda guerra (Cf. COSTA, 2003, p. 22), 
a moral, os ritos, a religião professada pelos maniqueus, e, por fim, o desapa-
recimento do maniqueísmo. O estudo do maniqueísmo é vital para aqueles que 
desejam conhecer os abismos da alma humana: ele nos faz pensar a angústia e 
o sofrimento de ser humano que é palco da luta entre o Bem e o Mal.

Notas

1. O arianismo é uma doutrina que não aceitava a consubstancialidade do Pai com o Filho no dogma da 
Santíssima Trindade.
2. Ver COSTA, Marcos Ribeiro Nunes. O problema do mal na polêmica antimaniquéia de Santo Agostinho. 
Porto Alegre: EDIPUCRS/UNICAP, 2002: o autor irá mostrar como o maniqueísmo reflete na reflexão de 
Santo Agostinho, de maneira especial, sua ênfase na investigação à existência do mal como ausência de 
ser; MARTINS, Andrei Venturini. Contingência e Imaginação em Blaise Pascal. 2006. 245 f. Dissertação 
de Mestrado apresentada no departamento de Ciências da religião – PUC/SP, São Paulo, 2006, p. 17–70, o 
autor faz uma comparação da crítica de Santo Agostinho aos maniqueístas e a crítica à posição pelagiana; 
e Blaise PASCAL, Écrits sur la grace, p. 339–340, nesta passagem podemos perceber, pela lupa de Pascal, 
como o luteranismo é influenciado pelo maniqueísmo naquilo que diz respeito a uma natureza humana 
corrupta e depravada.
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