
BREVE HISTÓRIA DA IGREJA

ASSUNTO 3 – A 
SUPREMACIA DA ANTIGA 

IGREJA CATÓLICA 
IMPERIAL 313-590 D.C.



OBJETIVOS

- Conhecer o planejamento da 
matéria história da igreja; e

- Conhecer a supremacia da antiga 
Igreja Católica Imperial 313-590 

d.C.



FONTE



ASSUNTOS

A SUPREMACIA DA ANTIGA IGREJA 
CATÓLICA IMPERIAL 313-590 D.C. 

11. A Igreja Enfrenta o Império e os Bárbaros.
12. O Desenvolvimento Doutrinário na Era 
Conciliar.
13. A Era de Ouro dos Pais da Igreja.
14. O Cristianismo nos Claustros.
15. Desenvolvimentos Hierárquicos e Litúrgicos.





A IGREJA ENFRENTA O IMPÉRIO E OS BÁRBAROS

- Imperador Constantino (274-337)

- Durante uma batalha em que estava 
perdendo, teve a visão de uma cruz com 
os dizeres: “com este sinal vencerás”. 
Venceu.

- 313 – Edito de Milão: liberdade de culto. O 
Estado não poderia “vencer” a Igreja. 
Melhor foi usá-la como aliada para salvar a 
cultura do Império ameaçada pelas 
invasões bárbaras.



A IGREJA ENFRENTA O IMPÉRIO E OS BÁRBAROS

- Imperador Constantino (274-337)

- 330 – fundou Constantinopla, capital do Império 
Oriental.

- Em seu governo, a Igreja recebeu os seguintes 
privilégios:

- Subsídio estatal

- Recebimento de propriedades confiscadas

- Isenção do clero a prestar serviço público

- Proibição de adivinhações



A IGREJA ENFRENTA O IMPÉRIO E OS BÁRBAROS

- Teodósio I (380) – Edito: Cristianismo a 
religião oficial do Império.

- Edito Constantinopla (392) – proibição 
paganismo.

- Justiniano (529) – fechamento da Escola de 
Filosofia de Atenas.



IGREJA + ESTADO



A IGREJA E OS BÁRBAROS

- Após séculos de atuação, a Igreja conseguiu 
converter os povos bárbaros e manteve o 
legado da cultura greco-romana.

- Porém a massa de “convertidos” entrou para 
a Igreja sem serem doutrinados e sem 
passarem por período de prova.

- Muitos bárbaros trouxeram para dentro da 
Igreja seus costumes culturais.



A IGREJA E OS BÁRBAROS

- O antigo culto pagão dos bárbaros aos heróis 
foi substituído pelo culto aos santos.

- A Igreja foi parcialmente paganizada.



O DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO NA ERA CONCILIAR

CONCÍLIOS E DOGMAS
RELAÇÕES ENTRE AS PESSOAS DA TRINDADE

a.Relação do Filho com o Pai na eternidade
- Concílio de Nicéia (325): o Imperador presidiu e 

custeou as despesas de 300 Bispos.
- Decisão: Cristo sempre existiu e era da mesma 

(semelhante) substância do Pai.



O DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO NA ERA CONCILIAR

CONCÍLIOS E DOGMAS
RELAÇÕES ENTRE AS PESSOAS DA TRINDADE

b. Relação do Espírito Santo com o Pai
- Concílio de Constantinopla (381): 
- Decisão: São co-iguais e co-eternos e de 

substância semelhante com o Pai e Filho.



O DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO NA ERA CONCILIAR

CONCÍLIOS E DOGMAS
CRISTOLOGIA – NATUREZAS DE CRISTO (homem 

ou Deus?)

- Concílio de Calcedônia (451): 
- Decisão: Cristo era completo em sua divindade e 

completo em sua humanidade. Verdadeiramente Deus 
e verdadeiramente homem.



O DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO NA ERA CONCILIAR

CONCÍLIOS E DOGMAS
ANTROPOLOGIA – PROCESSO DE SALVAÇÃO DO 

HOMEM (a salvação é um processo exclusivo de Deus 
ou do homem?)

-Pelágio (360-420): não há pecado original, nem 
herança do pecado. O pecado se explica pela 
fraqueza humana e o homem deve ser capaz de 
cooperar para a salvação.

-Agostinho (354-430): a regeneração é obra do 
Espírito Santo, graça de Deus. Todos herdam o 
pecado de Adão.



O DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO NA ERA CONCILIAR

CONCÍLIOS E DOGMAS
ANTROPOLOGIA – PROCESSO DE SALVAÇÃO DO 

HOMEM (a salvação é um processo exclusivo de Deus 
ou do homem?)

-João Cassiano (360-435): a vontade humana e divina 
cooperam para a salvação.

-Sínodo de Orange (529): prevaleceu o agostinianismo 
moderado.

-Até hoje esta questão gera discussão em algumas divisões da 
Igreja.



A ERA DE OURO DOS PAIS DA IGREJA

- Muitos foram os pais da Igreja neste período e 
inúmeros seus escritos e contribuições para nós.

- Agostinho (354-430): Filósofo e teólogo.
- Vivia sob forte influencia do paganismo, converteu-
se após ter uma inspiração e ler Rm 13:13-14.

- Criou uma filosofia cristã da história que continua 
válida até hoje em sua essência.

- Escreveu 100 livros, 500 sermões e 200 cartas.

- Considerado o maior destaque da Igreja entre o 
período de Paulo a Lutero.



A ERA DE OURO DOS PAIS DA IGREJA

- Agostinho (354-430):

- “A filosofia pagã jamais pode levar o homem a 
verdade como faz o Cristianismo”.

- “Nenhum ensino contrário ao sentido geral da 
Bíblia pode ser derrubado por uma passagem 
particular”.

- Visto pelos protestantes como um percussor das 
ideias da reforma (graça).



CRISTIANISMO NOS CLAUSTROS

- Causas:

- Influência gnosticismo (matéria é ruim).

- “Crucificar a carne”: separação social, celibato, 
meditação, etc – “santidade”.

- Influência psicológica – era das invasões e queda 
do Império Romano (fuga da realidade e da 
contaminação moral).

- Fuga de práticas pagãs dentro da Igreja.



CRISTIANISMO NOS CLAUSTROS

- Evolução:

- 1: ascetismo dentro da Igreja.

- 2: eremitas individuais.

- 3: eremitas coletivos.

- 4: vida comunal no monastério – ênfase no 
trabalho e devoção.

- Mosteiro: unidade autossuficiente (“pobreza”, 
caridade e obediência)



CRISTIANISMO NOS CLAUSTROS

- Avaliação do monasticismo:

- Melhoria das técnicas agrícolas.

- Manteve viva a erudição durante as invasões 
(escolas dos mosteiros).

- Cópias escrituras e manuscritos.

- Missionários (conversões em massa) – se o Rei 
se convertesse, todos seus súditos “estariam 
convertidos”.

- Refúgio para quem precisasse de ajuda.



CRISTIANISMO NOS CLAUSTROS

- Desvantagens do monasticismo:

- Muitos dos “bons” do mundo se isolaram no 
mosteiro.

- Celibato – ausência de “criação” de crianças 
melhores.

- Orgulho espiritual.

- Rápido desenvolvimento de uma organização 
hierarquizada subordinada ao Bispo de Roma.



DESENVOLVIMENTO DE HIERARQUIA E LITURGIA

- Entre 313 e 590 a antiga Igreja Católica (universal), 
que possuía igualdade entre os Bispos, tornou-se a 
Igreja Católica Romana, com supremacia do Bispo 
de Roma sobre os demais.

- Leão I (440) – Bispo de Roma, reinvidicou a 
supremacia dentre os demais Bispos e passou a 
usar o título de “Papas”.



DESENVOLVIMENTO DE HIERARQUIA E LITURGIA

- Causas da ascensão da Igreja Católica Romana:

- Roma era o centro cultural e maior cidade do 
ocidente.

- Após a mudança da capital para Constantinopla, 
em 330, o Bispo de Roma passou a ser a maior 
autoridade estatal no ocidente.

- Obras missionárias de monges fiéis a Roma.



DESENVOLVIMENTO DE HIERARQUIA E LITURGIA

PROGRESSO DA LITURGIA

-Igreja + Estado = Secularização.

-Hierarquia sacerdotal para manter a unidade da Igreja 
frente heresias e invasões.

-Bárbaros eram meros “Cristãos nominais”.

-Casamento passou a ser sacramento ministrado  
exclusivamente pelo clero (Agostinho).

-Inclusão da penitência (Cipriano).

-Extrema-unção (400 d.C.).

-Doutrina do pecado original – batismo infantil.

-Veneração a Maria (590 d.C.)



DESENVOLVIMENTO DE HIERARQUIA E LITURGIA

PROGRESSO DA LITURGIA

-Veneração santos: origem na veneração dos mártires 
e dos heróis bárbaros.

-Oração por intermédio dos santos (590  d.C.).

-Comércio de relíquias “dos santos” (ossos, dentes, 
cabelos, etc) foi um problema tão grande que foi 
proibido no ano 381.

-Procissões de penitência (381).

-Uso de vestes especiais pelo clero.



DÚVIDAS / PERGUNTAS?
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