
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

ASSUNTO 2 – A LUTA DA 
ANTIGA IGREJA CATÓLICA 

IMPERIAL PARA 
SOBREVIVER 100-313 D.C.



OBJETIVOS

- Conhecer o planejamento da 
matéria história da igreja; e

- Conhecer a luta da antiga Igreja 
Católica Imperial para sobreviver 

100-313 d.C.



FONTE



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.



ASSUNTOS

A LUTA DA ANTIGA IGREJA CATÓLICA 
IMPERIAL PARA SOBREVIVER 100-313 

D.C.
7. Cristo ou César?
8. Fábulas ou Sã Doutrina?
9. Em Defesa da Fé
10. A Igreja Cerra Fileiras



CRISTO OU CÉSAR?



Cristo ou César?





CAUSAS DA PERSEGUIÇÃO

a. Políticas:

- Inicialmente o Cristianismo foi visto como 
parte do Judaísmo (religio licita) – era 
tolerada por contribuir com a estabilidade do 
Estado.

- Assim que foi percebido como seita 
separada (religio illicita) passou a ser 
encarado como ameaça ao Império 
Romano.



CAUSAS DA PERSEGUIÇÃO

a. Políticas:

- Exclusivismo Romano ou exclusivismo 
Cristão?

- Cristãos não serviam ao Exército até 313.

- Não ofereciam incenso/reverência nos cultos 
ao Imperador.

- Faziam reuniões a noite e em segredo 
(suspeita de conspiração).



CAUSAS DA PERSEGUIÇÃO

b. Religiosas:

-Religião Romana (mecânica e externa) faziam 
sacrifícios aos ídolos (deuses) em altares.

-Religião Cristã (espiritual e interna).



CAUSAS DA PERSEGUIÇÃO

b. Religiosas:

-Cristãos eram acusados de:
- incesto
- canibalismo
- ateísmo



CAUSAS DA PERSEGUIÇÃO

c. Sociais:

-Cristãos “atraiam” pobres e escravos. 
Defendiam a igualdade (Cl 3:11). Buscavam a 
pureza de vida.

-Romanos pagãos defendiam a estrutura 
aristocrática e a vida desregrada.



CAUSAS DA PERSEGUIÇÃO

d. Econômicas:

-At 19:27 – ataque ao sustento de artesãos, 
videntes, sacerdotes, pintores, etc).

-No ano 250 (considerado 1000 anos de Roma) 
houve uma grande fome e agitação civil = para 
a “opinião pública” a culpa foi dos Cristãos, pois 
“abandonaram os deuses”.



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

a. Perseguições até o ano 100

- Nero (54-68) foi o primeiro a perseguir 
Cristãos. Acusado de incendiar Roma, 
acusou de desviou o ódio para eles. (Pedro e 
Paulo foram martirizados neste período).



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

a. Perseguições até o ano 100

- Domiciano (95) – os Judeus se recusaram a 
pagar imposto para o Templo de Júpiter. 
Assim, os Cristãos Judeus foram 
perseguidos. (João foi exilado próximo desta 
época).



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

b. O Cristianismo sob interdição estatal

-Plínio (112) – primeira perseguição organizada.

-“o contágio desta superstição espalhava-se 
com tal velocidade que os templos ficavam 
vazios e os vendedores de animais sacrificiais 
empobrecidos”



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

b. O Cristianismo sob interdição estatal

-Não havia “caça” aos Cristãos neste momento, 
mas se houvesse denúncia o caso era apurado 
em tribunal.

-Era perguntado ao réu por três vezes se era 
Cristão. Se admitisse, era condenado a morte, 
se negasse, bastava prestar culto aos deuses 
romanos e era liberto.



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

c. Perseguição universal após 250

-Décio (250) – edito que exigia de todos os 
cidadãos pelo menos uma oferta de animal de 
sacrifício nos altares Romanos aos deuses e a 
pessoa do Imperador (certificado libellus). Décio 
morreu em 251.

-Em 250 d.C., 4 a 15% da população total do 
Império (50 a 75 milhões) era Cristã.



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

c. Perseguição universal após 250

-Diocleciano (303):

- Fim das reuniões Cristãs.

- Destruição das Igrejas.

- Deposição dos Oficiais da Igreja.

- Prisão de quem testemunhasse Cristo.

- Sacrifício aos deuses pagãos ou morte.

- Penas: confisco, exílio, prisões, execução 
pela espada/lança ou por feras.



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

c. Perseguição universal após 250

-Diocleciano (303):
“as prisões ficaram tão cheias de Cristãos que 
não havia mais lugar para outros criminosos”

-Constantino (313): Edito de Milão – liberdade 
de culto para todas as religiões.



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

CONSEQUÊNCIAS DA PERSEGUIÇÃO

-O que a Igreja deveria fazer com aqueles que 
negaram a Cristo durante a perseguição? Privar 
da Igreja ou aceita-los após um período de 
provação?



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

CONSEQUÊNCIAS DA PERSEGUIÇÃO

-Problema do Cânon do Novo Testamento: se 
possuir cópia de alguma epístola levava a 
morte, como ter certeza que o texto é 
verdadeiro?



PERSEGUIÇÃO DA IGREJA

CONSEQUÊNCIAS DA PERSEGUIÇÃO

-Relação “Igreja x Estado”: a questão da 
obediência a Cristo ou César persiste até hoje...



FÁBULAS OU SÃ DOUTRINA?

- Durante o segundo e terceiro séculos o maior 
desafio era o de manter a doutrina frente ao 
ambiente pagão reinante.



FÁBULAS OU SÃ DOUTRINA?

HERESIAS

a.Gnosticismo: 
- identificação da matéria com o mal e ideia 

de que o verdadeiro conhecimento (gnose) 
pertence somente a um grupo distinto.

- “Deus do AT é diferente do Deus do NT”.
- “Cristo não teve um corpo humano, somente 

parecia humano” (docetismo).



FÁBULAS OU SÃ DOUTRINA?

HERESIAS

a.Gnosticismo: 
- Marcion (138) – Cânon próprio (parte de 

Lucas, Atos e 10 Cartas Paulinas). Defendia a 
ideia dos deuses diferentes entre o At e NT.

- Sua ameaça forçou a reação da Igreja em 
definir o nosso atual Cânon. 



FÁBULAS OU SÃ DOUTRINA?

ERROS TEOLÓGICOS

a.Montano (155) - montanismo: 
- Dizia-se “inspirado pelo Espírito Santo” e 

falava a Igreja novas “doutrinas”.
- “o reino de Cristo seria instaurado 

brevemente em sua região (Frígia) e ele teria 
um papel de proeminência”



FÁBULAS OU SÃ DOUTRINA?

ERROS TEOLÓGICOS

a.Montano (155) - montanismo: 
- Rigoroso ascetismo (disciplina e 

autocontrole).
- Muitos jejuns.
- Alimentação frugal (baseada em frutas).

- Durante o Concílio de Constantinopla 
passaram a ser considerados pagãos.



FÁBULAS OU SÃ DOUTRINA?

ERROS TEOLÓGICOS

b. Monarquismo:
- Paulo de Samósata (Séc III) – coro feminino 

que cantava louvores a ele mesmo. Ensinava 
que Cristo era um homem comum.

- Sabécio (200) – No AT Deus era o pai, no 
NT era o filho e passou a ser o Espírito após a 
ressureição de Cristo. 



FÁBULAS OU SÃ DOUTRINA?

ERROS TEOLÓGICOS

Ensinamento: A Igreja não deve se esquecer 
que sua organização e doutrina não podem ser 
alteradas pelo lado emocional do homem e seu 
anseio de contato imediato com Deus.



EM DEFESA DA FÉ



EM DEFESA DA FÉ

APOLOGISTAS

-“Explicavam” o Cristianismo aos vizinhos e 
governadores pagãos.

-Refutaram: ateísmo, canibalismo, incesto e 
práticas anti-sociais atribuídas aos Cristãos.

-Contribuição: mostraram que as falsas 
acusações não poderiam ser provadas.



EM DEFESA DA FÉ

POLESMISTAS

-Buscavam refutar os ensinos heréticos através 
de muitos escritos, mas caíram em  vários erros 
de interpretação das escrituras.



A IGREJA CERRA FILEIRAS



A IGREJA CERRA FILEIRAS

BISPO MONÁRQUICO

-Doutrina da sucessão apostólica (desde Pedro 
– “primeiro Bispo de Roma”) – contraponto: 1 
Pe 2

-Exaltação do “sacramento” da ceia (início do 
conceito de transubstanciação).



A IGREJA CERRA FILEIRAS

DESENVOLVIMENTO DE UMA REGRA DE FÉ

“Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra.

Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi 
concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; 
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está 
sentado à direita de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir para 
julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Universal; na comunhão dos 
santos; na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida 
eterna. Amém.”



A IGREJA CERRA FILEIRAS

CÂNON DO NT

-Processo demorado, encerrado em 451 no 
Concílio da Calcedônia.

-Validação interna (eficácia e concordância com 
os outros textos) e externa (autoria).



A IGREJA CERRA FILEIRAS

LITURGIA

-Ceia e batismo passaram a poderem ser 
ministrados somente pelo clero – separação do 
clero e leigos.

-Surgimento de ciclo de festas no ano 
eclesiástico: páscoa, natal (350), quaresma, etc.

-Construção de basílicas após o fim das 
perseguições em 313.



A IGREJA CERRA FILEIRAS



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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