
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

ASSUNTO 5 –  A FORMAÇÃO 
DO SANTO IMPÉRIO 

ROMANO 800-1054 D.C.



OBJETIVOS

- Conhecer a formação do Santo 
Império Romano 800-1054 d.C.



FONTE



ASSUNTOS

A FORMAÇÃO DO SANTO IMPÉRIO 
ROMANO 800-1054 D.C.

19. A formação do Santo Império Romano.
20. Reavivamento e divisão na Igreja.
 





DECLÍNIO DO IMPÉRIO CAROLÍNGIO

 - Os filho e netos de Carlos Magno não foram 
fortes o suficiente para manter o império.

- O princípio teutão de herença prescreve a 
divisão das terras do pai entre os filhos = o 
conceito de um império “indivisível” era 
estranho para a mentalidade teutã. Assim, seu 
netos começaram a brigar pela herança. Esta 
briga é uma das origens de França e Alemanha 
como conhecemos hoje. 



SURGIMENTO DO FEUDALISMO

 - O governo imperial fraco permitiu o início do 
feudalismo.
- Feudalismo = sistema de organização política 
com base na terra.



SURGIMENTO DO FEUDALISMO

 - A Igreja possuía grande extensão de terras, 
doadas por reis, santos ou penitentes em busca 
de justificação.
- Estas terras estavam nas mãos de abades e 
bispos = secularização da Igreja, que desviou o 
foco para assuntos mundanos.
- Todavia, a Igreja teve papel fundamental na 
pacificação das lutas entre os senhores de 
terra.



REAVIVAMENTO E DIVISÃO NA IGREJA

 a. Conversão da 
Escandinávia:
- Ansgar (801-865) pregou 
por 36 anos na região. No 
ano 1000, toda a 
Escandinávia era cristã e 
submissa a Roma.



REAVIVAMENTO E DIVISÃO NA IGREJA

 b. Doutrina da missa:
- Pascásio Radberto (765-860) – em 831 
começou a ensinar sobre a transubstanciação. 
Esta doutrina aumentou o poder dos 
sacerdotes, únicos que poderiam ministrar a 
ceia. Assim, o poder do Papa aumentou.



REAVIVAMENTO E DIVISÃO NA IGREJA

 c. Reforma monástica:

-No Séc X os monastérios estavam se 
tornando ricos e corruptos.

-O ideal de serviço foi substituído pelo ideal 
de salvação pessoal combinado com uma vida 
de riquezas.

- No sistema antigo, cada mosteiro tinha seu 
próprio abade e era independente dos 
mosteiros da mesma ordem.



REAVIVAMENTO E DIVISÃO NA IGREJA

 c. Reforma monástica:

-Reforma de Cluny – o abade de Cluny indicava 
os abades dos novos mosteiros (ordem 
centralizada sob o poder de Roma).

-Por volta do Séc. X havia perto de 70 mosteiros 
sujeitos ao abade de Cluny. 



REAVIVAMENTO E DIVISÃO NA IGREJA

 c. Reforma monástica:

-Reforma de Cluny:

- Normas: 

- Condenavam a simonia (compra e venda 
de cargos)

- Condenavam o nepotismo (indicação de 
parentes)

- Normatizaram o celibato



REAVIVAMENTO E DIVISÃO NA IGREJA

 c. Reforma monástica:

-Reforma de Cluny:

- Contribuições:

- Escolas monásticas preservaram o latim 
como língua comum da Idade Média.

- Deram início ao movimento das cruzadas.

- Eram centros de esforço missionário.

- Em 1790 a ordem foi extinta.



REAVIVAMENTO E DIVISÃO NA IGREJA

 d. Líderes capazes:

-Nicolau I, Papa de 858 a 867:

- Sustentou por escrito e na prática a 
supremacia do Papa na Igreja.



ORIGEM DA IGREJA ORTODOXA GREGA

 Não conseguiu ser independente como a Igreja 
Ocidental, pois estava sob as vistas do 
Imperador e ainda sofria muita influência da 
cultura greco-romana (filosofia).





ORIGEM DA IGREJA ORTODOXA GREGA

 Cisma 1054:
- Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla 

condenou o ocidente pelo uso de pão não-levedado na 
eucaristia.

- Após discussões, Roma decretou excomunhão do 
patriarca e seus seguidores.

- Miguel anatematizou o Papa e seus seguidores. 



ORIGEM DA IGREJA ORTODOXA GREGA

 Cisma 1054:
A Igreja Oriental desde então não evoluiu mais 

doutrinariamente, todavia se expandiu até a atual 
Rússia.



TAREFA PARA CASA

- Leia e medite sobre Mt 16:18 e 1 Pe 2. Na 
próxima aula vamos discutir o que este texto 
nos diz sobre a sucessão apostólica e a 
questão do Papa. 



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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