
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

ASSUNTO 6 –  A 
SUPREMACIA DO PAPADO 

1054-1305 D.C.



OBJETIVOS

- Conhecer a supremacia do Papado 
1054-1305 d.C.



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. 



TAREFA PARA CASA

 A expressão “sobre esta pedra” está relacionada à resposta de 
Pedro, que disse: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.” É sobre 
Cristo que a Igreja foi edificada e não sobre Pedro. Jesus afirmou que 
Ele próprio era a pedra (Mt 21.42). A afirmação de Jesus é uma 
interpretação veraz do Salmo 118.22. O próprio Pedro identifica 
Jesus como sendo a pedra (At 4, 11, 12; 1Pe 2.4-6). Se Pedro foi 
papa durante vinte e cinco anos, então existe algo errado, já que o 
apóstolo foi martirizado no reinado de Nero, entre os anos 67 e 68. 
Subtraindo desta data vinte e cinco anos, retrocederemos ao ano 42 
ou 43. Nessa época, não havia sido realizado ainda o Concílio de 
Jerusalém (At 15), que ocorreu por volta do ano 48, ou um pouco 
depois. Pedro participou do Concílio, mas foi Tiago quem o realizou e 
presidiu (At 15.13, 19).



TAREFA PARA CASA

 O apóstolo Paulo escreveu sua epístola aos romanos no ano 58 e, 
no capítulo 16, mandou saudação para muita gente em Roma, mas 
Pedro sequer é mencionado. Por outro lado, Paulo chegou a Roma 
no ano 62 e foi visitado por muitos irmãos (At 28.30,31). E também 
nesse período não há nenhuma menção a Pedro ou a algum papa. O 
apóstolo Paulo escreveu quatro cartas de Roma: Efésios, 
Colossenses e Filemon (ano 62) e Filipenses (entre os anos 67 e 68). 
Todavia, Pedro não é mencionado em nenhuma delas e, novamente, 
não se tem notícia do suposto pontificado de Pedro.



ASSUNTOS

A SUPREMACIA DO PAPADO 1054-
1305 D.C.

21. O Apogeu do Poder Papal
22. Cruzados e Reformadores
23. Saber e o Culto na Idade Média
 





GREGÓRIO VII AFIRMA O PODER PAPAL

 - QUESTÃO:

–Papa x Governante: quem deveria exercer 
soberania sobre o outro?



GREGÓRIO VII AFIRMA O PODER PAPAL

 - Hildebrando (1021-1305): Cardeal muito influente e 
encarregado das finanças da Igreja.

– Desde os primórdios, os Bispos de Roma eram eleitos 
pelo voto popular.

– Na época do Santo Império Romano, os imperadores 
e a aristocracia passaram a controlar estas eleições 
de forma corrupta.

– Concílio de Latrão (1059): Hildebrando ajudou na 
mudança do método de eleição dos Papas – os 
Cardeais passaram a se reunir para votar e decidir a 
sucessão papal – qualquer clérigo poderia ser 
escolhido = eliminou o controle laico e fortaleceu o 
poder papal.



GREGÓRIO VII AFIRMA O PODER PAPAL

 - Hildebrando foi eleito unanimamente Papa Gregório VII 
em 1073  - entendia que a Igreja deveria dominar o poder 
civil.

- Lutou pela abolição da simonia e pela obrigatoriedade 
do celibato clerical.



GREGÓRIO VII AFIRMA O PODER PAPAL

 - Dictatus Papae: 
- pontífice “seria chamado de 

universal” = autoridade sobre outros 
Bispos.

- somente seus pés seriam 
beijados “por todos os príncipes”.

- poderia “depor imperadores”.
- art 22: “jamais houve erro na 

Igreja Católica Romana e segundo a 
Bíblia ela jamais erraria”.

- os países estavam “sob o 
controle de São Pedro e seus 
sucessores”. 



A SUPREMACIA PAPAL DE INOCÊNCIO

 - Inocêncio III (1160-1216): Papa em 
1198 – elevou o papado medieval.

- cria ser o “vigário de Cristo”, com 
autoridade suprema na Terra.

- achava que os reis e príncipes 
derivavam dele sua autoridade, 
podendo excomungá-los, depô-los ou 
colocar até mesmo o estado sob 
interdito (igrejas fechadas, exceto 
para batismo infantil; proibição de 
extrema-unção e sepultamento em 
chão sagrado).

  



SOBERANIA TEMPORAL X ESPIRITUAL

 - 1200: Inocêncio colocou a França sobre interdito, após o 
Rei Felipe Augusto querer anular seu casamento. O rei 
cedeu.

- 1208: excomungou o Rei João e interditou a 
Inglaterra, em decorrência de disputas sobre a autoridade 
para escolha do Arcebispo da Cantuária. João cedeu, 
colocou seu reino como vassalo do Papa e concordou em 
pagar mil Marcos anuais ao Papa.

- Após humilhar os governantes destes 2 destes 
importantes estados nação que surgiam, por intermédio de 
sua influência e perspicácia, conseguiu controlar a 
sucessão do Santo Império Romano.

  



INOCÊNCIO III COMO CRUZADO

 - Dirigiu uma investida de cruzados para retomar 
Constantinopla das mãos dos muçulmanos em 1204 (4ª 
cruzada). Com isso, colocou o Império Oriental sob seu 
controle por algum tempo, tornando-se uma das principais 
figuras da Europa medieval.
 

  



INOCÊNCIO III COMO CRUZADO

 - 4º Concílio de Latrão (1215): 
- exigiu uma confissão anual de todos os leigos diante 

de um sacerdote.
- declaração do dogma da transubstanciação – o 

sacerdote celebrava novamente o sacrifício de Cristo 
sempre que celebrava a missa – o homem comum 
passava a temer os clérigos como aqueles que tinham o 
poder de dar ou retirar os sacramentos doadores de vida.
 

  



DECLÍNIO DO PODER PAPAL COM BONIFÁCIO VIII

 - Após a morte de Inocêncio em 1216, a Igreja de Roma 
começou a se intensificar no nepotismo, simonia, 
embriaguez e abandono do povo.

- Bonifácio VIII (Papa entre 1294 e 1303): viveu o 
ponto mais baixo do poder papal medieval.

- O Rei Felipe, o belo, da França proibiu a saída de 
dinheiro de seu reino para a Itália, enfraquecendo o 
papado.
 

  



DECLÍNIO DO PODER PAPAL COM BONIFÁCIO VIII

 - Clemente V (Papa após Bonifácio): ficou sob o domínio 
de Felipe. 

- Foi obrigado a transferir a corte papal para Avignon 
(atual sul da França), sob a pressão direta do Rei.

- O retorno da sé papal para Roma se deu somente em 
1309. Até 1377 o Papa ficou subjugado aos monarcas 
franceses.
 

  



CRUZADOS E REFORMADORES

 -  A CRUZ CONTRA O CRESCENTE

“guerra santa contra os inimigos da cruz pelas forças 
espirituais da cristandade ocidental”
 

  





CRUZADOS E REFORMADORES

 -  Causas das cruzadas:
- turcos seljúcidas perseguiam peregrinos europeus que 

chegavam a Palestina.
- Aleixo, Imperador de Constantinopla pediu ajuda aos 

cristãos ocidentais contra os invasores muçulmanos.
- Tentativa de resolver quem teria o controle do oriente 

próximo.
- Interesse dos venezianos no comércio com o oriente e 

dos normandos em saquear ou estabelecer feudos com a 
reconquista de territórios.
 

  



CRUZADOS E REFORMADORES

 -  Cruzadas:
- Várias foram as cruzadas, com destaque para as 

seguintes:
- 1ª cruzada (1095) – em resposta ao pedido de Aleixo 

= libertar os lugares santos. Estima-se que 1 milhão de 
pessoas participaram. Em 1099 reconquistaram 
Jerusalém.

- 2ª cruzada (1146) – defesa de Jerusalém frente 
contra-ataque mouro = fracassaram. Saladino, líder 
muçulmano reconquistou o território em 1187.
 

  



CRUZADOS E REFORMADORES

 -  3ª cruzada (1189-1192) - “cruzada dos reis”. Não 
conseguiram reconquistar, mas persuadiram Saladino para 
que autorizasse a entrada de peregrinos cristãos 
europeus.
- 6ª cruzada: conseguiu firmar um tratado em 1229, pelo 
qual Jerusalém, Belém e Nazaré voltaram ao controle 
cristão.
- Cruzada das crianças (1212): crianças da França e 
Germânia liderados por 2 meninos (Estevão e Nicolau) 
marcharam pelo sul da Europa até a Itália, na suposição 
que sua pureza lhes daria sucesso, ao contrário de seus 
pais pecadores. Muitos pereceram no caminho e os 
sobreviventes foram vendidos como escravos no Egito.   



CRUZADOS E REFORMADORES

 -  As cruzadas terminaram em 1291, com a queda da 
região de Acre, na Palestina para os muçulmanos.
- Consequências das cruzadas:

- enfraquecimento do feudalismo.
- aumento do prestígio papal.
- enfraquecimento do Império Oriental, que caiu em 

1453 (tomada de Constantinopla pelos mouros).
- a persuasão substituiu a força na abordagem 

evangelística com os muçulmanos.
- o comércio com o oriente aumentou.
- a filosofia, a ciência e a literatura árabe chegaram aos 

ocientais.   



REFORMA MONÁSTICA

 - Ordem Cisterciense (1098) – visava corrigir a falta de 
disciplina monástica. Davam mais atenção à agricultura do 
que à vida monástica.

- Ordens militares: conciliavam a arte da guerra com a 
vida monástica. 

- Cavaleiros hospitalários (Séc. XII): defendiam os 
peregrinos e cuidavam dos doentes.

- Cavaleiros templários (1118): inicialmente fundada 
para defender a Terra Santa. Foi extinta no Séc. XIV pois 
estavam se intrometendo na política européia.

   



REFORMA MONÁSTICA

 - Frades (Séc. XII) – franciscanos, dominicanos, 
carmelitas, agostinianos, etc.

- voto de pobreza, vida simples.
- ao contrário dos demais monges, viviam entre o povo 

e pregavam na língua local.
- se mantinham por donativos e presentes do povo.
- diretamente ligados ao Papa.
- restabeleceram a pregação ao seu devido lugar.
- lado negro: dominicanos conduziram a inquisição. Em 

meados do Séc. XIV, o movimento mendicante formou 
corporações voltadas para a acumulação de riquezas.     

   



MOVIMENTOS LEIGOS DA REFORMA

 - “Precursores da reforma”
- Albigenses filosóficos (cátaros): 

- usavam o Novo Testamento como base para sua 
teologia.

- criam no deus bom e no deus mau (a carne é má).
- rejeitavam os sacramentos católicos (purgatório, 

transubstanciação, etc.).
- a salvação envolvia arrependimento.
- foram perseguidos em 1208.      
   



MOVIMENTOS LEIGOS DA REFORMA

 - Valdenses puritanos (Séc. XII) - “pobres de espírito”.
- Pedro Valdo, em 1176, um rico comerciante de Lion ficou 

impressionado quando leu uma tradução do Novo Testamento. 
Abandonou todos os bens, exceto o mínimo para o sustento de 
sua família.

- Formou um grupo de seguidores, os “pobres de espírito”, 
que pregavam como leigos.

- 1184: excomungados por fazerem pregação leiga.
- criam que todos deveriam ler a Bíblia em sua língua.
- a Bíblia era a autoridade final.
- vestes simples, pregavam aos pobres.
- aceitavam a ceia e o batismo.
- ainda existem cerca de 35 mil valdenses no norte da Itália.



MOVIMENTOS LEIGOS DA REFORMA

 - Resposta da Igreja de Roma aos movimentos leigos:
- frades intensificaram a pregação aos hereges.
- cruzada contra os cátaros, que praticamente os 

exterminou.
- proibição dos leigos usarem a Bíblia na língua do povo.
- inquisição.



SABER E CULTO NA IDADE MÉDIA

 - Escolasticismo:
- tentativa de conciliar fé e razão.
- causado pelo resgaste da filosofia aristotélica no ocidente.
- não estavam em busca da verdade, queriam somente 

organizar a teologia através da filosofia.



SABER E CULTO NA IDADE MÉDIA

 - Tomás de Aquino (1225-1274):
“o homem poderia alcançar verdades de Deus através da 

lógica aristotélica e da razão”
- reforçou a ideia de que sacramentos como meio de 

graça e defendeu as indulgências.



SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES

 - Surgiram no Séc XII. Em 1400 já havia mais de 75 
universidades na Europa.

- Forte em estudos escolásticos.
- as provas eram orais.
- a língua era o latim.
- livros somente para os professores.
- cursos: artes, teologia, direito e medicina.
- formação clerical.



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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