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NOTA DO ORGANIZADOR

Marcos Lemos Ferreira dos Santos

Quando perguntado sobre onde encontrar respostas para as dúvidas da 
vida, o papa Pio XI respondeu sem titubear: “Vá para Tomás” (Studiorum 
Ducen 28). Teólogo e filósofo dominicano, São Tomás de Aquino legou aos 
estudiosos e interessados pela doutrina cristã um verdadeiro monumento de 
sabedoria e fé: a Summa Theologica (ou simplesmente Summa), uma descri-
ção completa e exaustiva dos principais pontos e ensinamentos da Igreja, que 
contempla uma diversidade de assuntos, desde a Criação às dúvidas sobre os 
acontecimentos do Juízo Final.

Essa contumaz sistematização dos preceitos da religião fora idealizada pelo 
Doctor Angelicus (epíteto pelo qual o santo ficou conhecido) em três partes, 
acrescidas de um suplemento, incluído postumamente como conclusão da ter-
ceira, e de um apêndice. Todas essas partes contabilizam 614 questões, apre-
sentadas segundo o método da disputatio: o estabelecimento de uma dúvida, 
na forma de hipótese ou pergunta, seguida pela resposta negativa ou afirmati-
va (às vezes ambas) acerca da questão colocada, como em um debate.

A extensão e a complexidade dessa obra podem tornar árdua a sua leitu-
ra, principalmente para estudantes, ou simplesmente curiosos, que entram em 
contato com ela pela primeira vez. Como forma de facilitar o seu entendimen-
to, Gerard Maria Paris, um dedicado professor de Teologia, que lecionou em 
um convento dominicano localizado na ilha de Malta, elaborou uma espécie 
de resumo da obra de Tomás, uma Sinopse a ser utilizada por seus alunos nas 
disciplinas de teologia medieval.

Esse dominicano, cujo nome de batismo era Louis Paris, nasceu em 15 
de julho de 1893 no povoado maltês de Cospicua. Inicialmente inclinado às 
ciências exatas, ainda bem jovem, no segundo ano de faculdade declinou do 
curso de Engenharia, que frequentava na Universidade de Malta, para ingres-
sar na Ordem Dominicana, vindo a iniciar os estudos em 1º de novembro de 
1914, em um seminário de Rabat, cidade de Malta bastante conhecida pela 
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influência árabe em seus costumes e arquitetura. Foi nesse momento que Louis 
escolheu para si o nome de Gerard Maria.

No ano seguinte, concluiu seu noviciado e realizou sua primeira profis-
são religiosa. Em seguida, dirigiu-se a Roma, onde se dedicou aos estudos de 
filosofia na Angelicum, a Pontifícia Universidade de Estudos São Tomás de 
Aquino. Em 11 de março de 1922, foi ordenado padre, obtendo sua licenciatu-
ra em Teologia um ano depois.

No começo de sua carreira como docente, o dominicano lecionou em um 
seminário de Viterbo, na Itália. No entanto, o jovem clérigo sentia a necessidade 
de retornar às suas origens e dedicar-se ao ensino de filosofia em sua terra natal, 
regressando a Malta para dar aulas justamente na universidade em que começa-
ra sua vida acadêmica. Em outubro de 1933, voltou a Roma, para participar do 
exame de ad gradus, etapa necessária para ser promovido a mestre em Sagrada 
Teologia, na Odem dominicana. Laborioso em seus estudos, obteve grande su-
cesso na prova de mestrado, retornando, em seguida, a sua ilha para assumir a 
função de regente no Rabat Studium entre 1933 e 1934. Nesse período, deu início 
à escrita da Synopsis totius summae theologicae, concluindo-a dez anos depois.

Além de dedicar-se à academia, Gerard Paris ainda se envolveu na vida 
social e religiosa do povo de Malta. Com o intuito de ampliar a participação 
dos leigos nos assuntos da Igreja, muito antes das novas diretrizes do Concílio 
Vaticano II, o professor dominicano empenhou-se na fundação de sociedades, 
como a Holy Name Society (1928), a Alliance for the Conversion of England 
(1934) e o Saint Paul’s Apologetic Circle (1948). 

Gerard Paris conseguiu coordenar satisfatoriamente suas atividades aca-
dêmicas com as necessidades do apostolado cristão. Promoveu com seriedade 
e fervor religioso, mediante escritos científicos e de divulgação, a obra de São 
Tomás de Aquino. Isso é evidente pela quantidade e variedade de suas pu-
blicações. A Igreja reconheceu seu dinamismo, premiando-o em 1953 com a 
medalha Pro Ecclesia et Pontifice, prêmio criado pelo papa Leão XIII em 1888, 
atribuído a clérigos e leigos que prestaram serviços relevantes à Igreja.

No que diz respeito à sua vida privada, Gerard era uma pessoa muito me-
tódica: evitava perder tempo e apreciava o silêncio de seu quarto. Raramente 
descansava: sua vida era de oração e trabalho. Entregou a alma a Deus em 10 
de julho de 1973, no St. Catherine Hospital, Attard. Seu funeral ocorreu no dia 
seguinte, em Rabat, na igreja dominicana em que realizou seus votos.
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A obra que a Paulus Editora traz a lume, a Sinopse da Suma Teológica, é 
uma demonstração cabal do senso de organização de seu autor. Assumindo 
a mesma divisão do original – questões, artigos e respostas, divididos em três 
partes, suplemento e apêndice –, ela facilita ao estudante – ou mesmo aos in-
teressados pela obra de Tomás – o entendimento de toda a sistematicidade do 
pensamento do Angelici Doctoris. Para torná-la mais acessível, optou-se pela 
sua publicação em três volumes, cuja divisão obedece ao seguinte esquema:

-  Vol. 1: “Vida de São Tomás de Aquino”, por frei João Alves Basílio, O.P., e 
Prima pars (“Primeira parte”, com 119 questões);

-  Vol. 2: Prima secundae (“Primeira parte da segunda parte”, com 114 ques-
tões) e Secunda secundae (“Segunda parte da segunda parte”, com 189 
questões);

-  Vol. 3: Tertia pars (“Terceira parte”, com 90 questões), Supplementum 
(“Suplemento”, com 99 questões) e Appendix (“Apêndice”, com duas 
questões).

A tradução precisa do saudoso frei João Alves Basílio, O.P., que infeliz-
mente nos deixou em julho de 2018, sem realizar o grande sonho de vê-la 
publicada, respeita e torna ainda mais didático esse resumo da monumental 
obra de São Tomás de Aquino, de modo a possibilitar aos leitores modernos o 
contato com as verdades da fé que ainda tanto nos têm a ensinar.

Agradecemos ao prof. André Luis Pereira Miatello, da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo contato de frei Franz Micallef, pro-
vincial da Ordem dos Pregadores de Malta, que nos forneceu a biografia de 
Gerard M. Paris.





NOTA DO TRADUTOR

Nesta versão da Suma teológica de São Tomás de Aquino para o português, 
procuramos seguir a orientação dada certa vez pelo mesmo Tomás aos tradu-
tores em geral: “O bom tradutor, ao conservar o sentido das verdades traduzi-
das, deve adaptar seu estilo ao gênio da língua em que se exprime” (Prólogo ao 
opúsculo Contra os erros dos gregos).

 Ao empreender este trabalho árduo e de muita responsabilidade, nossa 
intenção foi, em primeiro lugar, fornecer aos estudantes, aos catequistas e aos 
educadores em geral um primeiro contato com o pensamento de São Tomás de 
Aquino. Em segundo lugar, sugerir a todos eles que aprofundem seus estudos 
teológicos, adquirindo e estudando o texto completo da Suma.

A Suma teológica divide-se em três partes, indicadas por São Tomás do 
seguinte modo:

(I) Primeira parte, com 119 questões;
(I-II) Primeira parte da segunda, com 114; 
(II-II) Segunda parte da segunda, com 189 questões; 
(III) Terceira parte, com 90 questões.

A Suma teológica de São Tomás de Aquino ficou inacabada por um su-
blime motivo, que foi transmitido aos pósteros por um contemporâneo de 
Tomás, como o leitor poderá conferir logo abaixo, na Vida de São Tomás.. 

O modo de escrever usado por São Tomás, ao ditar o texto completo da 
Suma teológica, poderá ser apreciado logo mais pelo leitor no texto todo da 
Primeira questão sobre a natureza da teologia, que dará uma ideia perfeita da 
riqueza do método e do pensamento de Tomás. Esta Sinopse quer ser pratica-
mente simples resumo. Agradecemos as sugestões dos leitores para possíveis 
reedições.

A partir da segunda questão, portanto, começará esta nossa Sinopse da 
Suma teológica, na qual vertemos para o vernáculo os títulos das questões, 
os títulos dos artigos e do assim chamado corpo do artigo, mas de maneira 


