
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

ASSUNTO 4 –  O 
SURGIMENTO DO IMPÉRIO E 
DO CRISTIANISMO LATINO-

TEUTÔNICO 590-800 D.C.



OBJETIVOS

- Conhecer o surgimento do Império 
e do Cristianismo Latino-teutônico 

590-800 d.C.



FONTE



QUESTÃO SOBRE A AULA ANTERIOR

- Vimos na aula anterior que com o 
monasticismo, os monges 

buscavam o “isolamento do mundo” 
que viviam.

- Questão: nos dias atuais, este 
conceito seria certo ou errado?



QUESTÃO SOBRE A AULA ANTERIOR

- Mt 28.18-20

- At 13.36



ASSUNTOS

O SURGIMENTO DO IMPÉRIO E DO 
CRISTIANISMO LATINO-TEUTÔNICO 

590-800 D.C. 
16. O Primeiro Papa medieval.
17. Expansão e Retraimento do Cristianismo.
18. O Renascimento do Imperialismo no 
Ocidente.





IDADE MÉDIA

- Para historiadores seculares, a 
Idade Média, também chamada de 

era Medieval, iniciou-se com a 
queda do Império Romano, em 

476 e foi até a queda de 
Constantinopla, em 1453.



IDADE MÉDIA

- Para a história da Igreja, alguns 
autores entendem que a Idade 

Média começou em 590, quando 
Gregório I inaugurou uma nova era 
de poder para a Igreja no ocidente 
e vai até 1517 com as atividades 

principais de Lutero. 



IDADE MÉDIA

- Idade das trevas?



IDADE MÉDIA

- E a contribuição intelectual dos 
mosteiros?



IDADE MÉDIA

- A Igreja no Ocidente preencheu a 
função cultural e religiosa ao fazer 
uma ponte entre a cidade-estado 

antiga e a nação estado-moderna.



IDADE MÉDIA

- Para a Igreja Católica de Roma, a 
Idade Média é a era de ouro entre o 

paganismo da antiguidade e as 
“forças desintegradoras” do 

protestantismo.



IDADE MÉDIA

- Para os protestantes, a Idade 
Média é o “vale de sombra” entre a 

Igreja pura da antiguidade e a 
reforma que reconquistou ideais do 

Novo Testamento.



IDADE MÉDIA

- De qualquer forma, a marcha da 
Igreja continuou na Idade Média.



O PRIMEIRO PAPA MEDIEVAL

- Gregório I “o grande” – Bispo de Roma.



O PRIMEIRO PAPA MEDIEVAL

- Gregório I:
- renunciou grande riqueza da família;

- missionário, ajudou na conquista dos ingleses para o 
cristianismo;

- ampliou o poder do Bispo de Roma;
- tornou o episcopado de Roma um dos mais ricos, 
graças a sua habilidade como administrador;

- organizou o canto gregoriano;
- foi um grande pregador através de sermões práticos; 
e

- foi um teólogo destacado na Igreja Católica Romana.



O PRIMEIRO PAPA MEDIEVAL

- Gregório I
- SISTEMATIZOU PARTE DA DOUTRINA 

CATÓLICA:
- “a graça não é irresistível, mas ao contrário, é 
baseada nas obras e na presciência de Deus 
(predestinação);
- reforçou a ideia de purgatório;
- dava a tradição o mesmo valor que a Bíblia; e
- defendia a invocação dos santos para conseguir a 
ajuda de Deus.



EXPANSÃO E RETRAIMENTO DO CRISTIANISMO

- Época de muitas migrações em massa que 
ameaçaram o cristianismo:
- 375: Hunos, Godos e Teutões;
- Séc. VI: Muçulmanos;
- Séc. VII: povos da Península Escandinava.





EXPANSÃO E RETRAIMENTO DO CRISTIANISMO

- Entre 590 e 800 a Igreja Ocidental tinha o 
desafio de evangelizar as tribos teutônicas ao 
norte e oeste da Europa.

- Neste período, dentre outras medidas, o 
Papa lançou mão do envio de monges 
missionários.





EXPANSÃO E RETRAIMENTO DO CRISTIANISMO

- E a Igreja Oriental tinha que defender o 
avanço dos muçulmanos sobre 
Constantinopla.





O SURGIMENTO E O IMPACTO DO ISLAMISMO

- O Islã rapidamente se espalhou pela Arábia e 
Norte da África, Ásia e até mesmo para a 
Europa, através da Espanha. 

- Islã:

- “universal” e válido para todos os povos;

- acabaram com a Igreja no Norte da África; 
e

- tem como origem a Península Árabe.



O SURGIMENTO E O IMPACTO DO ISLAMISMO

- Origem do Islã:

- Tribos de comerciantes que peregrinavam entre 
Meca e Medina viviam em conflitos.

- Maomé (570-672) no ano de 610 sentiu-se 
divinamente convocado por Alá (não entender 
literalmente como Deus para nós Cristãos) para 
pregar o monoteísmo, opondo-se à idolatria para 
vários deuses.

- Em 622 foi forçado a fugir de Meca para Medina 
(hégira) – 1º ano do calendário muçulmano.





O SURGIMENTO E O IMPACTO DO ISLAMISMO

- Origem do Islã:

- 630: o movimento cresceu tanto que 
conquistaram Meca.

- Desde então o Islã seguiu em franca expansão 
pelo mundo (inclusive com as migrações em 
massa que vemos atualmente, principalmente na 
Europa).



O SURGIMENTO E O IMPACTO DO ISLAMISMO

- O Alcorão é 2/3 maior que o Novo Testamento;

- Crença na divindade de Alá;

- Propõe submissão a vontade de Alá;

- Após julgamento a alma pode ir para um paraíso 
sensual ou para o inferno;

- Oram 5 vezes ao dia, recitam diariamente o credo 
voltados para Meca;

- Jejum e obras de caridade são importantes;

- Muçulmano “santo” é aquele que já peregrinou ao 
menos uma vez para Meca na vida.



O SURGIMENTO E O IMPACTO DO ISLAMISMO

- O avanço do Islã foi barrado no Oriente em 
717 por Leão III, o Isauro e no Ocidente por 
Carlos Martel (ou Martelo), em 732 na região 
de Tours.



O SURGIMENTO E O IMPACTO DO ISLAMISMO

- Tanto o Oriente quanto o Ocidente perderam 
muito com o avanço do Islã:

- O Oriente perdeu a Terra Santa e o Norte 
da África.

- Ao mesmo tempo, o Bispo de Roma se 
fortalecia por ter mobilizado reinos contra a 
invasão do Islã.



ATIVIDADES MISSIONÁRIAS NO OCIDENTE

- ILHAS BRITANICAS:

- Igreja Irlandesa – brilhou muito entre 590 e 
800, especialmente pela erudição e 
preservação de manuscritos por seus 
monges. Contribuiu em muito para a 
evangelização no Norte da Inglaterra. No 
Séc. VIII se sujeitou ao poder de Roma.





ATIVIDADES MISSIONÁRIAS NO OCIDENTE

- ILHAS BRITANICAS:

- Pelo sul a Inglaterra estava sendo 
evangelizada por intermédio de monges 
enviados por Roma.

- Os dois Cristianismos eram bem 
diferentes: o norte não aceitava a 
autoridade do Papa e os monges podiam 
se casar.



ATIVIDADES MISSIONÁRIAS NO OCIDENTE

- ILHAS BRITANICAS:

- Oswy (663) foi um unificador da Inglaterra 
Anglo-saxônica. Convocou uma reunião 
em Whittey para decidir qual cristianismo 
deveriam seguir: optaram por Roma, pois 
eles “diziam ter as chaves dos céus”.

- A Inglaterra prestou forte apoio ao papado 
até a reforma protestante.



RENASCIMENTO DO IMPERIALISMO NO OCIDENTE

- A partir de 590, o Papa começou a acentuar 
a busca pelo poder. Todavia, começaram a 
surgir pressões e ameaças contrárias:
- Os imperadores de Constantinopla 
entendiam que o Bispo de Roma deveria se 
submeter ao soberano do Estado; e
- Alguns povos cristãos não subordinados ao 
Bispo de Roma, como os Lombardos, 
investiram contra os portões de Roma por 
várias vezes.





RENASCIMENTO DO IMPERIALISMO NO OCIDENTE

- Assim, o Papa precisava de aliados fortes e 
viu nos franceses (francos) uma ótima 
oportunidade.



RENASCIMENTO DO IMPERIALISMO NO OCIDENTE

- DINASTIA MEROVÍNGIA

- Clóvis (466-511) – 1º líder a unificar os 
francos. Era cristão e passou a defender o 
papado contra os inimigos e deu ao Bispo 
de Roma territórios que foram mantidos 
por mais de mil anos.



RENASCIMENTO DO IMPERIALISMO NO OCIDENTE

- REIS CAROLÍNGIOS
- Carlos Martelo (689-741) – ocupou função 
de prefeito do palácio (governador). Derrotou 
os muçulmanos em Tours (732) e se sujeitou 
a Igreja de Roma.



RENASCIMENTO DO IMPERIALISMO NO OCIDENTE

- REIS CAROLÍNGIOS
- Pepino, o breve (714-758) – filho de Carlos, 
foi consagrado Rei do Francos com a benção 
do Papa.
- Enviou tropas para defesa do Papa e 
distribuiu para ele mais terras.



RENASCIMENTO DO IMPERIALISMO NO OCIDENTE

- REIS CAROLÍNGIOS
- Carlos Magno (742-814) – filho de Pepino, em 800 

declarado Imperador do Ocidente, foi coroado pelo 
Papa como o Imperador dos Romanos (império 
cristão).
- Dobrou as posses do pai, anexando terras dos 
Lombardos (toda Itália).
- Favoreceu bastante a Igreja e gerou forte 
progresso cultural.
- Após sua morte, o império começou a entrar em 
decadência.



RENASCIMENTO DO IMPERIALISMO NO OCIDENTE

- O Império renasceu em 962 com o alemão 
Otto, tornando-se, até 1806 o Sacro Império 
Romano, que segundo Voltaire, não era 
santo, nem império, nem romano...



A IGREJA E O IMPÉRIO NO ORIENTE

- Carlos Magno tentou, sem sucesso, a 
unificação dos impérios, com vistas a retomar 
o antigo Império Romano.

- A Igreja Oriental impediu o avanço do Islã e 
viveu a questão da iconoclastia.



A IGREJA E O IMPÉRIO NO ORIENTE

- Leão III, em decretos, (726 e 730) proibiu o 
uso de imagens na Igreja e determinou sua 
destruição.

- Concílio de Nicéia (787) – permitiu a 
veneração, não a adoração de imagens.

- A teologia da Igreja Oriental manteve-se 
estática ao longos dos séculos, 
provavelmente pelo fato de estar sob as 
vistas diretas do imperador.



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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