
Brasão “Instituto Cidade de Deus” 
 

 

  



A Frase 

 Circunda o brasão a frase: 

“Deum Intime cognocere, et super ominia diligere et cum ipso desiderarein aeternum vivere”  

que significa, 

 “Conhecer intimamente a Deus, amá-Lo acima de tudo e de todos e desejar viver com Ele por 

toda a eternidade”. 

 O lema encerra em si o objetivo do Instituto Cidade de Deus ao elaborar a coleção. 

 

O Coração e a inscrição “Veritas” 

 

“Fizeste-nos, Senhor, para Ti, e inquieto está o nosso coração enquanto 

não repousar em Ti.”  

(Santo Agostinho) 

  O símbolo do coração atravessado por uma flecha representa o 

grande Doutor da Igreja, Santo Agostinho, modelo, inspiração, 

sustentação de nossos estudos. O Instituto leva o nome de uma de suas 

obras mais conhecidas: Cidade de Deus.  

 Escolhemos Santo Agostinho como especial intercessor por termos, também nós, o desejo de 

instaurar por meio da educação, a Cidade de Deus, angariando almas que a queiram construir, que a 

amem e que dela participem.  

 O coração que arde em chamas expressa o amor de Agostinho por Deus, sua paixão pelas 

coisas elevadas, seu desejo insaciável pela Verdade! Seu coração ardia, mas ardia de sede pelo Deus 

Vivo. Abaixo de seu coração, é possível encontrar a inscrição “Veritas”, que quer dizer, Verdade. 

Nosso maior desejo é “Conhecer intimamente a Deus, amá-Lo acima de tudo e de todos e desejar 

viver com Ele por toda a eternidade”, que é, em suma, conhecer a Verdade: Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

“Eu sou o caminho, a Verdade e a vida.”  

(Jo 25, 14) 

 Como escreve o Santo: 

“Abramos nossos corações para as coisas do Alto, de Deus, para as coisas simples, mas essenciais. Para o 

Amor Verdadeiro e duradouro”. 

 As obras De Magistro e A Cidade de Deus deste grande Doctor Gratiae orientam todo o nosso 

trabalho. 

 



O sol e a inscrição “Caritas” 

  

O sol com a face de Santo Tomás de Aquino representa o 

grande Doutor Angélico, tido como o verdadeiro modelo de mestre.  
“Assim como é mais perfeito iluminar do que apenas brilhar, assim 

também é mais perfeito comunicar aos outros o que se contemplou do que 

somente contemplar”.  

(Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica) 

   

 Santo Tomás de Aquino ilumina a Santa Igreja desde o século XIII com sua doutrina, seus 

ensinamentos e explanações acerca das realidades mais sublimes.  

 “O que é Deus?” perguntou-se na mais tenra infância. “Quem é Deus” foi o que descobriu, 

contemplou e amou em vida e O revelou a nós.  Frequentemente Santo Tomás é representado por um 

Sol, por sua doutrina ser repleta de Sabedoria e de Verdade: “ele foi a estrela da manhã no horizonte, 

o clarão de luz para o mundo, o grande astro que preside o dia”, diziam os Mestres de Paris ao 

clamarem pela transladação do corpo do Santo para a sua Universidade. 

 Elegemos este doutor universal por ser a sua doutrina capaz de iluminar as inteligências; o 

escolhemos por desejar, assim como ele, ser sal e luz para esta geração submersa em erros, eivada 

com as mais catastróficas ideologias. 

 A inscrição “Caritas”, isto é, Caridade, logo abaixo do símbolo de Santo Tomás, e significa o 

que afirma Santo Agostinho: 

“Há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosidade; outras, para alcançarem fama, 

e isso é vaidade; outras, para enriquecerem com a sua ciência, e isso é um negócio torpe; outras, 

para serem edificadas, e isso é prudência; outras, para edificarem os outros, e isso é caridade.” 



O Escudo e a Espada  

 

“Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, 

contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal (espalhadas) nos ares. 

Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no 

cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça 

da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o 

escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do Maligno. Tomai, enfim, o capacete da 

salvação e a espada do Espírito, isto é, a Palavra de Deus."  

(Ef 6, 12–17). 

 As palavras do grande Apóstolo Paulo ressoam e bradam em nossos corações: Revesti-vos da 

Armadura de Cristo! Não podemos ignorar que estamos em uma batalha, em uma Cruzada, onde 

gritos e palavras de erro, blasfêmias, apostasia e podridão se espalham dos quatro cantos da Terra. 

Vamos, portanto, à guerra, não armados de nossas próprias forças, com escudos e espadas de aço. 

Não! “Revesti-vos da armadura de Cristo”.  

 Nos tempos atuais, a guerra acontece em campos de batalha ou nas ruas, mas sim nos livros, 

nas escolas, nas universidades: vivemos uma guerra de ideias. Preparamo-nos para esta guerra, 

protegidos pela Fé na sã Doutrina, no Autêntico Magistério e na Sagrada Tradição Católica e armados 

com a “espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus”. 

“Maldito o que faz a obra do Senhor frouxamente! Maldito o que impede a sua espada de derramar 

sangue!” 

 (Jr 48, 10) 

 



A pena 

 

 Com a espada, a pena representa para nós um instrumento de 

guerra. Assumimos como missão a produção da Coleção Hypomoné, 

imersa na piedade Cristã, desejando formar Santos!  

 Santo Agostinho e Santo Tomás são representados sempre 

segurando uma pena, sinal do ministério que necessita iluminar a 

Igreja neste tempo de confusão! 

 

 

O Livro 

  

Significa: 

• As Sagradas Escrituras: a Palavra de Deus, mais do que as obras 

dos Santos Doutores, é o manancial de todo ensino e aprendizado. 

Nela buscamos nossos exemplos, ensinamentos e o amor a Cristo e 

à sua Igreja; 

• A Coleção Hypomoné: um material educacional produzido para 

que Cristo e Sua Igreja sejam glorificados e amados; 

• As obras dos Santos: fonte de muitos aprendizados, sobretudo 

de amor à Igreja. Desejamos espalhar ao mundo estas obras, revelando a grandiosidade do tesouro 

literário da Igreja. São esses os livros que queremos que nossas crianças leiam e amem! 

 

A Cruz e a letra M:  

 

 Este símbolo, caro à Igreja, representa Maria Santíssima. No 

Instituto todos são escravos de Maria, e, dentre nossos objetivos, 

queremos, principalmente, torná-La conhecida e amada por todas as 

gerações para que enfim Seu Imaculado Coração triunfe e Seu Reino 

se instaure. Queremos, em tudo, obedecer à Sua última manifestação 

nos Evangelhos “Fazei tudo o que Ele vos disser.” (Jo 2, 5) 

 

 

 

 



As cores 

 Cada cor do brasão tem um significado: 

• O Vermelho da Cruz: significa o Martírio, não só dos Santos da Igreja, mas também o nosso 

ao assumirmos esta missão; 

• O azul representa Nossa Senhora. O material produzido tem como objetivo preparar os 

corações para o Reino de Maria! 

• O dourado descreve a nobreza, pois somos chamados Filhos de Deus. Simboliza também a 

nobreza que devemos ter nos costumes, no escrever, no agir e no falar. 

• O branco simboliza a pureza e o desejo de incuti-la no coração dos jovens brasileiros. Sem a 

castidade é impossível conhecer a Deus. “Felizes os puros de coração, pois verão a Deus.” 

(Mt 5, 8) 

 

Pedras incrustadas no cabo da espada 

 

 Segundo Santa Hildegarda Von Bingen, Doutora da Igreja, existem nas pedras graças que 

podem auxiliar o homem. Entre elas, escolhemos: 

• Lapislázuli (azul): segundo a Santa, esta pedra ajuda aqueles que desejam amar a Sabedoria, 

a inteligência e o conhecimento; 

• Sardônica (marrom avermelhado): segundo a Santa Doutora, esta pedra vem auxiliar a 

concentração e a claridade dos pensamentos, além da castidade, requisito fundamental para 

conhecer a Deus; 

• Crisólito (verde): segundo Santa Hildegarda, esta pedra pode auxiliar na capacidade de 

memorizar as coisas, de ser habilidoso profissionalmente e possuir ciência; 

• Ágata (roxa): esta pedra auxilia o desenvolvimento da sensatez, da prudência e o sucesso 

escolar; 

 

Obs. O livro em que a Santa aborda tais assuntos chama-se Physica. Na declaração de Santa Hildegarda como 

doutora da Igreja, o papa Bento XVI o cita na carta que escreve. https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20121007_ildegarda-bingen.html 

Para se aprofundar mais, recomendamos os links a seguir:  

http://www.tfp.org.br/blog/santa-hildegarda-de-bingen-um-milagre-continuo/,  

http://catolicismo.com.br/materia/materia.cfm?IDmat=72FCD77C-3048-560B-

1CCFE8904C8052A8&mes=Setembro1998 

http://www.arautos.org/secoes/artigos/doutrina/santos/santa-hildegarda-de-bingen-medica-dos-corpos-e-das-almas-

143495 

Livro: https://www.amazon.com.br/Hildegard-von-Bingens-Physica-Translation-

ebook/dp/B004ULRFYO?keywords=physica&qid=1536345459&sr=8-1&ref=sr_1_1 
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