
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

AULA 1 – O AVANÇO DO 
CRISTIANISMO NO IMPÉRIO 

ATÉ O ANO 100 DC



OBJETIVOS

- Conhecer o planejamento da 
matéria história da igreja; e

- Conhecer o avanço do cristianismo 
no Império até o ano 100 DC.



FONTE



ASSUNTOS

HISTÓRIA DA IGREJA ANTIGA (5 a.C – 
590 d.C.)

1.O avanço do cristianismo do Império até 
o ano 100;

2.A luta da antiga Igreja Católica Imperial 
para Sobreviver, 100-313; e

3.A supremacia da antiga Igreja Católica 
Imperial, 313-590.



ASSUNTOS

HISTÓRIA DA IGREJA MEDIEVAL (590 - 
1517)

4. O surgimento do Império e do Cristianismo 
Latino-teutônicos;

5. Marchas e contra-marchas no 
relacionamento entre Igreja e Estado (800-

1054);
6. A supremacia do papado (1054-1305); e
7. O declínio medieval e a aurora moderna 

(1305-1517).



ASSUNTOS

HISTÓRIA DA IGREJA MODERNA (1517 em 
diante)

8. Reforma e Contra-reforma (1517-1648);
 9. Racionalismo, reavivamentos e 
denominacionalismo (1648-1789);

10. Reavivamentos, missões e modernismo 
(1789-1914); e

11. A Igreja e a sociedade em tensão desde 
1914.



ASSUNTOS

HISTÓRIA DOS BATISTAS
1. A história dos Batistas



INTRODUÇÃO

Por que estudar a história da Igreja?



INTRODUÇÃO

- Conhecer o passado, para entender o 
presente e planejar o futuro.

- Muitas das “heresias do passado” são 
“doutrinas do presente”.



INTRODUÇÃO

- 3º Testamento ou Atos 29:1



PLENITUDE DOS TEMPOS

Vamos estudar agora o contexto da era 
histórica da preparação providencial que 

antecedeu a vinda de Cristo





O AMBIENTE

a. Contribuições políticas dos Romanos:

- Sentido de UNIDADE DA ESPÉCIE 
HUMANA sob uma LEI UNIVERSAL. Ex: 
cidadania romana, 12 Tábuas da Lei 
Romana (direitos civis);



O AMBIENTE

a. Contribuições políticas dos Romanos:

- Movimento livre em torno do Mediterrâneo 
(terrestre e marítimo). Ex: viagens de Paulo;

- Papel do Exército Romano: romanos 
permitiam provincianos se alistarem = 
difusão do cristianismo;



O AMBIENTE

a. Contribuições políticas dos Romanos:

- Conquistas romanas levaram os povos 
pagãos a terem falta de fé em seus deuses, 
que não os protegeram dos conquistadores = 
vácuo espiritual que provavelmente 
favoreceu a expansão do cristianismo.



O AMBIENTE

b. Contribuições intelectuais dos gregos

-Língua universal = grepo na época era igual ao 
inglês hoje;

-Filosofia grega fracassou (e ainda fracassa) na 
satisfação das necessidades espirituais dos 
homens = favorecimento de mentes mais 
prontas a receber o evangelho, pois a filosofia 
era individualista.



O AMBIENTE

b. Contribuições intelectuais dos gregos

- Filósofos (Platão) indicavam que o mundo é 
“uma sombra do mundo real”.

- As “religiões de mistério” (deusa Cibele, Mitra, 
etc...) da época levavam o homem a pensar em 
pecado e redenção. 





O AMBIENTE

c. Contribuições religiosas dos judeus

- Monoteísmo frente as diversas religiões 
politeístas;

- Esperança messiânica = estabelecimento da 
justiça na terra;

- Sistema ético = lei judaica e 10 mandamentos 
= “a salvação vinha de Deus e não seria 
encontrada na filosofia ou nas religiões de 
mistério”.



O AMBIENTE

c. Contribuições religiosas dos judeus

- Antigo testamento;

- Filosofia da história = ao contrário de outras 
visões filosóficas/históricas a “história” foi criada 
por Deus e irá triunfar sobre a falha do homem 
para trazer uma era dourada;

-Sinagoga = casa de pregação do Cristianismo 
primitivo (Paulo pregava em sinagogas).



HISTORICIDADE DE CRISTO

-Testemunho pagão - Tácito (55-117) decano 
dos historiadores romanos = “Christus, que no 
reinado de Tibério sofreu morte por sentença do 
Procurador, Pôncio Pilatos”

-Testemunho judeu – Josefo (37-100) rico 
judeu mencionou Cristo. Ela falou de Tiago 
“irmão de Jesus, assim chamado Cristo”.

-Testemunho Cristão fora da Bíblia – 
símbolos cristãos nas catacumbas dão 
testemunho na crença de Cristo. 





PRIMEIRO AOS JUDEUS

- (30-44) A Igreja em Jerusalém manteve uma 
posição de liderança na comunidade cristã 
primitiva (At);

- Havia igualdade espiritual entre os sexos e as 
mulheres eram importantes na Igreja (At 9:36);



PRIMEIRO AOS JUDEUS

- (44-68) Foi em Antioquia que Paulo começou 
seu ministério público entre os gentios;



AMBIENTE DE PAULO

- Paulo entendeu o caráter universal do 
cristianismo e ajudou em sua expansão.

- Iniciou suas obras nos centros romanos 
estratégicos, indo primeiro nas sinagogas, onde 
pregava sua mensagem quando bem recebido. 
Quando não, pregava diretamente aos gentios.

- Fundava a Igreja, organizava presbíteros e 
diáconos. 



AMBIENTE DE PAULO

- Após fundada, a Igreja deveria se sustentar e 
se propagar.

-Publicava através de cartas = problemas do 
primeiro século continuam os mesmos de hoje.

-Princípios da teologia de Paulo = Cristo não 
deixou um corpo de doutrinas bem definido, 
Paulo o definiu tendo Cristo como base.



CONCÍLIO DE JERUSALÉM (At 15)



CONCÍLIO DE JERUSALÉM (At 15)

- Decisão = liberação da observância da lei 
cerimonial judaica = fé é o único meio pelo qual 
o homem pode adquirir a salvação!



OS LIVROS E PERGAMINHOS

- Clemente de Roma (3-100) – Presbítero 
principal em Roma = escreveu uma carta aos 
cristãos de Corinto, exortando-os pois estavam 
revoltados contra os Presbíteros (escrito cristão 
mais antigo depois do Novo Testamento).



OS LIVROS E PERGAMINHOS

- Inácio Bispo de Antioquia na 
Síria (I-II Séc DC) – por ser 
cristão foi preso e enviado para 
Roma para ser devorado pelas 
feras. Tornou-se “pão puro de 
Cristo”, não fugiu do martírio.

-Enviou 7 cartas as Igrejas, 
alertando sobre heresias e 
concitando a manter a unidade.



OS LIVROS E PERGAMINHOS

- Policarpo – foi discípulo de João. Bispo de 
Esmirna, foi martirizado em 155 (apunhalado 
até a morte e depois queimado numa estaca).

- Em seu julgamento, negou falar mal do Cristo 
a quem serviu por 86 anos.

- Escreveu carta aos Filipenses acerca da vida 
virtuosa, boas obras e firmeza, mesmo ao 
preço da morte.



O GOVERNO DA IGREJA

- A administração teve por origem Cristo, que 
designou seus apóstolos como liderança da 
Igreja nascente.

- Ao contrário da Igreja de Roma (Católica), sua 
organização é não piramidal.
 



O GOVERNO DA IGREJA

 



CARISMÁTICOS

- Charisma (dom em grego) = apóstolos, 
diretamente ordenados por Cristo

- Pedro = uma das figuras principais e um dos 
primeiros a pregar para os gentios. Foi 
crucificado de cabeça para baixo.



CARISMÁTICOS

- Tiago, filho de Zebedeu = primeiro 
a ser martirizado, foi decapitado;

- Tiago, irmão de Cristo = juntamente 
com Pedro foi líder em Jerusalém, 
morto a pauladas.

- João = após prisão em Patmos 
morreu com avançada idade.

- André, irmão de Pedro = pregou no 
Oriente, foi crucificado em “x”.



CARISMÁTICOS

- Felipe e Tiago o menor, filho de Alfeu = pouco 
se sabe.

-Judas Tadeu = tradição aponta que pregou na 
Pérsia, onde foi martirizado.

- Matias, que substituiu Judas = pregou na 
Etiópia e foi martirizado.

- Simão, o Zelote = martirizado.

- Bartolomeu = acredita-se que tenha 
evangelizado na Índia.



CARISMÁTICOS

- Mateus = tradição aponta que tenha ido 
evangelizar na Etiópia.

- Tomé = martirizado na Índia com uma lança.



OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

- Escolha pelo povo (democrático);

-Ordenados pelos apóstolos; e

-Qualificações espirituais próprias subordinadas 
ao Espírito Santo.



OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

- Ancião ou Presbítero = posto mais elevado, 
principal função = direção do culto público, pela 
boa administração e disciplina da Igreja.

-Diáconos = subordinados dos anciãos, 
mesmos requisitos. Principal função = 
ministração da caridade pela Igreja. Mais tarde 
passaram a ajudar na ministração da ceia.



CULTO NA IGREJA PRIMITIVA

- Igreja significava um corpo de pessoas numa 
relação pessoal com Cristo e não um lugar de 
culto como se faz hoje.

-Reuniões em casas, escolas, sinagogas 
(quando permitido), etc.

- 2 cultos no 1º dia da semana (dia em que 
Cristo ressuscitou) = leitura da Bíblia, exortação 
pelo Presbítero, orações e cânticos, ceia e 
batismo (quando fosse o caso). 



TAREFA PARA CASA

- Leia Atos 15 e medite sobre o Concílio de 
Jerusalém. Na próxima aula debateremos 
sobre a influência deste fato histórico para os 
nossos dias.



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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