
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

ASSUNTO 9 –  
RACIONALISMO, 

REAVIVAMENTO E 
DENOMINACIONALISMO 

-1648-1789 D.C.



OBJETIVOS

- Conhecer o racionalismo, 
reavivamento e 

denominacionalismo 1648-1789 
d.C.



ASSUNTOS

RACIONALISMO, REAVIVAMENTO E 
DENOMINACIONALISMO 1648-1789 

D.C.
32. A conquista das Américas
33. O estabelecimento do Cristianismo nos EUA
34. Racionalismo, reavivamentos e Catolicismo 
Romano 
 



FONTE





MISSÕES NO SÉCULO XVI

- Expansão (principalmente) Católica e Protestante – 
Lutero acreditava que Mt 28:19-20 já havia sido cumprido 
com os apóstolos.

- Ex: o movimento anabatista era propagado por leigos e 
pastores itinerantes, mas não haviam missões sistemáticas 
e em massa.

- As coroas de Espanha e Portugal eram Católicas.



A AMÉRICA NA ÉPOCA DA CONQUISTA

- Incas, Astecas e Maias (os Maias foram absorvidos pelos 
Astecas).

- Politeístas – religião voltada para a sobrevivência da 
comunidade (sacrifício humano, de animais e ofertas de 
cereais visando o controle das forças naturais pelos 
deuses).



A AMÉRICA NA ÉPOCA DA CONQUISTA

- A religião estava intimamente ligada com a vida em 
comunidade e a cultura. Várias tribos recém-anexadas aos 
astecas e incas acabaram de incorporar suas religiões 
(predisposição em aceitar o Deus dos espanhóis)
  



SACERDOTES E CONQUISTADORES

- Os pioneiros eram conquistadores e não colonizadores.
- a cobiça muitas vezes era mais forte que a fé.
- as coroas de Portugal e Espanha entendiam que seus 
poderes (civis e eclesiásticos) eram uma dádiva do Papa.

  



CONQUISTA RELIGIOSA DO NOVO MUNDO

- O extermínio da população indígena não era o alvo dos 
conquistadores, mas aconteceu.
- 100% dos evangelizadores católicos eram originários da 
Europa, não haviam sacerdotes recrutados dos povos 
conquistados.
- Para conquistadores e indígenas estado, cultura e 
religião eram a mesma coisa – religião em massa.

  



CONQUISTA RELIGIOSA DO NOVO MUNDO

- Sacerdotes buscavam a mediação entre colonizadores e 
índios – espada ou cruz?
- Um índio poderia ser devidamente salvo se vestisse, 
pensasse e agisse como o colonizador.  

  





O ESTABELECIMENTO DO CRISTIANISMO NOS EUA

- Pluralismo religioso e denominacional (calvinistas, 
anglicanos, puritanos, presbiterianos, metodistas, batistas, 
etc…)
- 1639 – fundação da 1ª Igreja Batista em Providence – 
todos novos membros foram rebatizados. Ênfase: 
separação igreja x estado e liberdade de consciência.
- Igreja de Roma estava presente, mas não teve uma 
expansão tão grande quanto os evangélicos. 

  



EDUCAÇÃO NA COLÔNIA – TEOLÓGICA E FORMAL

- Harvard (1636), Yale (1701), Princeton (1746), Rhode 
Island (batista) (1764) – formação de líderes para a Igreja 
e para o Estado.

 

  



AVIVAMENTOS

- Necessidade de novos crentes e fortalecimento dos 
atuais.
- Jonathan Edwards (1703 - 1758) foi pregador 
congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios 
americanos, e é considerado um dos maiores filósofos 
norte-americanos.

 

  



RACIONALISMO – SÉC XVII-XVIII

- Empirismo, racionalismo, descoberta de novas culturas e 
religiões - “existe uma religião natural e básica para todos 
os homens?”

- Deísmo - “Deus deu corda no mundo e se ausentou”, 
deixando o homem regido pelas leis morais. Para os 
deístas a Bíblia seria somente um manual ético.

 

  



DÚVIDAS / PERGUNTAS?


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

