
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

ASSUNTO 11 –   IGREJA E 
SOCIEDADE EM TENSÃO 

DESDE 1914 D.C.



OBJETIVOS

- Conhecer a tensão entre igreja e 
sociedade desde 1914 d.C.



FONTE



ASSUNTOS

IGREJA E SOCIEDADE EM 
TENSÃO DESDE 1914 D.C.

41. A Igreja e a Ordem Social
Conclusão: Problemas e Perspectivas
 





SÉCULO XX

- 1914-1918 – 1ª Guerra Mundial

- 1939-1945 – 2ª Guerra Mundial

- Pós 2ª Guerra até 1991 (Extinção URSS) – Mundo 
Bipolar (EUA x URSS)

- Pós 1989 até hoje – mundo multipolar



SÉCULO XX

- Estados nacionais se secularizaram

- Desafios de missões em países sob regimes totalitários



1ª GUERRA MUNDIAL

- Igreja abençoou e sancionou a guerra

- Igrejas EUA apoiaram a declaração de guerra 
americana em 1917: deram capelães e pregadores 
recrutavam jovens

- No pós-guerra, se desiludiram e se tornaram-se 
pacifistas = apoiaram o desarmamento e ajudaram os 
fugitivos da guerra entre 1919 e 1939



2ª GUERRA MUNDIAL

- A igreja não mais santificou a guerra, passaram a 
buscar mais a unidade cristã

- Igreja empenhou-se em ajudar os necessitados e 
carentes durante os conflitos

- Esforço na reconstrução de templos após a guerra



AO LONGO DO SÉCULO XX

IGREJA EM ESTADOS DEMOCRÁTICOS
- Embora não tenha sofrido perseguição ou martírios 

nesses países, as relações entre igreja e estado 
frequentemente foram tensas, a medida em que os 
estados se tornaram cada vez mais secularizados



AO LONGO DO SÉCULO XX

IGREJA EM ESTADOS TOTALITÁRIOS
- Estados previam uma utopia futura, racial, imperial ou 

religiosa, dirigida por um homem ou grupo de elite que 
legisla sem qualquer tipo de limitação



AO LONGO DO SÉCULO XX

IGREJA EM ESTADOS TOTALITÁRIOS
- Ditaduras de esquerda perseguiram a igreja mais 

severamente
- O comunismo é mais hostil ao cristianismo em função do 
ateísmo materialista que subjaz à sua filosofia.



AO LONGO DO SÉCULO XX

CASO EX-URSS (Igreja ortodoxa tolerada, mas sem 
liberdade)

-1918:
- Igreja ortodoxa teve suas propriedades confiscadas 

pelo governo
- O partido permitia somente o uso da igreja para 

cultos
- Proibida a educação religiosa na escolas, exceto o 

ensino de teologia em seminários para adultos
- Casamento permitido somente perante funcionário 

do estado



AO LONGO DO SÉCULO XX

Caso CHINA:
- 1951

- Propriedades eclesiásticas foram expropriadas
- Proibição do uso da Bíblia
- Proibição da educação religiosa cristã



PROBLEMAS



PROBLEMAS



PROBLEMAS



PROBLEMAS

a. ESTADOS DEMOCRÁTICOS E TOTALITÁRIOS

-Nos estados totalitários usualmente os cidadãos são 
privados da livre expressão da religião e alguns se 
recusam a aceitar missionários e expulsam os que lá já 
estavam.

-Nos países democráticos as ameaças da secularização e 
laicização 



PROBLEMAS



PROBLEMAS

a. MISSÕES

-Associação entre missionários e “imperialismo”

-Vários países restringem a entrada de missionários

-Perigo do “ecumenismo missionário” e do “sincretismo 
missionário” - ênfase exacerbada em ações sociais e 
subsidiárias sobrepõem o evangelismo



PROBLEMAS

c. DECLÍNIO MORAL

-Vida cotidiana e divulgação na grande mídia:

- Imoralidade sexual

- Apologia ao uso de drogas

- Divórcios

- Casais vivendo juntos sem se casarem

- Baixo teor moral nas mídias
AMEAÇA = ESTABILIDADE DA FAMÍLIA!



PROBLEMAS

d. URBANIZAÇÃO/GLOBALIZAÇÃO/MUNDO PÓS-
MODERNO

- Isolamento social 



PERSPECTIVAS

a. Reavivamentos e evangelização
- Reavivamentos foram de grande ajuda para a igreja 
em tempos de crise – servem a própria geração
Ex: Billy Graham – atingiu mais pessoas através do 
rádio, TV e internet do que qualquer outro evangelista 
na história.



PERSPECTIVAS

b. Reavivamento da teologia bíblica
- Tem-se dado mais atenção ao estudo da Bíblia em 

igrejas e seminários
- Proporciona um ministério educacional nas igrejas que 

enfatize a importância de uma teologia bíblica sólida 
para a evangelização e a ação social efetiva (1 Tm 6:3-
5)



PERSPECTIVAS

c. Missões
- ainda existem muitos campos abertos



CONCLUSÃO

O estudante da história da Igreja que tem observado a 
operação do poder transformador do evangelho no curso 
dos séculos, na recomposição das vidas de homens e 
nações, encara os problemas da Igreja como desafios para 
renovado esforço, no poder do Espírito Santo.

Ele compreende que Deus é tanto o provedor do 
Universo como o redentor dos homens através da obra de 
Cristo na cruz. Tanto a história como o seu fim estão nas 
mãos potentes de Cristo, o Senhor da história.

Com serena confiança em seu Senhor ressurreto, a 
Igreja irá enfrentar os desafios do presente da mesma 
forma como enfrentou os desafios do passado.

Que Deus abençoe!



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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