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HISTÓRIA DA IGREJA – PARTE I
INTRODUÇÃO
Vivemos dias em que a PALAVRA DE DEUS tem sido duramente confrontada. O
conhecimento da História da Igreja Cristã é ferramenta eficaz para o cristão que deseja estar
informado sobre sua herança espiritual, imitar os bons exemplos do passado e evitar os
erros que a Igreja frequentemente tem cometido ao longo de sua existência. Paulo nos
lembraque os eventos do passado devem nos ajudar a evitar o mal e buscar o bem
(ICoríntios 10.6-12).
Além disso, podemos dizer que aHistória da Igreja tem sido sempre, desde o seu
nascimento até o presente, a história da graça de DEUS para com o homem. Parte dessa
história pode ser lida no livro de Atos, onde encontramos o relato dos primeiros cristãos
sofrendo insultos, sendo presos e martirizados pela causa de CRISTO. Os discípulos do
SENHOR se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer por amor ao
SENHORJESUS, pois Ele tinha dito: “se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só;
mas, se morrer, dá muito fruto” (João 12.24). Esta divina palavra aplica-se perfeitamente aos
primórdios da história do Cristianismo. Os três primeiros séculos de sua história foram a
época da semeadura. E a semente caiu por terra e morreu. Mas o SENHOR havia garantido
que sua igreja seria edificada sobre firme fundamento, e as portas do inferno não
prevaleceriam contra ela (Mateus 16.15-18).
Apresentaremos uma visão panorâmica da História da Igreja Cristã, adotando o
método didático da divisão em seis períodos gerais, abordando neste Módulo do Primeiro ao
Quinto Período.
I. PRIMEIRO PERÍODO – A IGREJA APOSTÓLICA.
Da Ascensão de CRISTO (30 a.D.1) à morte do apóstolo João, 100 a.D.
II. SEGUNDO PERÍODO – A IGREJA PERSEGUIDA
Da morte do apóstolo João (100 a.D.) ao Edito de Constantino, 313 a.D.
III. TERCEIRO PERÍODO – A IGREJA IMPERIAL
Do Edito de Constantino (313 a.D.) à queda de Roma,476 a.D.
IV. QUARTO PERÍODO – A IGREJA MEDIEVAL
Da queda de Roma (476 a.D.) à queda de Constantinopla, 1453 a.D.
V. QUINTO PERÍODO – A IGREJA REFORMADA
Da queda de Constantinopla (1453 a.D.) ao fim da Guerra dos Trinta Anos, 1648 a.D.
VI. SEXTO PERÍODO – A IGREJA MODERNA
Do fim da Guerra dos Trinta Anos (1648 a.D.) ao Século XX (1970 a.D.).
Esperamos que esta obra possa auxiliar todos os estudiosos da PALAVRA DE DEUS, em
particular aos que militam no ensino das doutrinas cristãs, e que o nome do SENHORseja
glorificado.
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Abreviatura de ‘anno Domini’, expressão em latim que significa ‘ano do SENHOR’, indica o início da era cristã.
Textos não religiosos usam ‘a.C.’ (antes de CRISTO) e ‘d.C.’ (depois de CRISTO). Nos documentos oficiais da
igreja católica romana usam a expressão mais completa ‘ano da graça de nosso SENHOR JESUS CRISTO’. As TJs
não aceitam que JESUS CRISTO dividiu a história da humanidade e usam ‘AEC’ (antes da era contemporânea) e
‘EC’ (era contemporânea).
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PRIMEIRO PERÍODO – A IGREJA APOSTÓLICA
INTRODUÇÃO
A IGREJA DE CRISTO sempre existiu no eterno propósito de DEUS. Ela já existia antes da
fundação do mundo, bem como o seu plano de salvação estava determinado por DEUS desde
a eternidade. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de
ser efetuado no calvário. O Cordeiro já era conhecido pelo PAI, como foi revelado ao
apóstolo João: “...o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo” (Apocalipse 13.8).
Em uma ordem lógica, evidenciada pelas Escrituras, sem diminuir as pessoas da
Trindade, podemos dizer que DEUS PAI fundou a Igreja, JESUS CRISTO materializou a Igreja e o
ESPÍRITO SANTO a edifica.
O ESPÍRITO SANTO teve o papel de proeminência na fundação da Igreja cristã. E isto
estava de acordo com a promessa de CRISTO, nas últimas semanas de sua vida, que enviaria
“outro Consolador” que lideraria a Igreja após sua ascensão (João 14.16,26; 15.26; 16.7).
1.A FUNDAÇÃO DA IGREJA
A Igreja, que antes fora um mistério “oculto em DEUS”, agora revelado em CRISTO, fez
com que o “segredo de DEUS” se tornasse conhecido aos homens. A expressão “oculta em
DEUS” indica que a Igreja esteve sempre nos desígnios de DEUS, porém vindo a ser conhecida
somente depois do ministério terreno de seu FILHO,JESUS CRISTO. Ele é mais o fundamento do
que o fundador da Igreja. Isto fica evidente pelo uso do verbo no tempo futuro, mencionado
em Mateus 16.18: “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”.
JESUS havia ressurgido dos mortos, ministrado os últimos ensinamentos e logo após
ascendeu ao céu, ao trono celestial. Um pequeno grupo de judeus crentes no seu SENHOR,
elevado como Messias Rei de Israel, esperou algum tempo em Jerusalém (Atos 1.4),sem
considerar, inicialmente, a existência de uma igreja fora dos limites do Judaísmo. O mundo
gentio primeiro se tornaria judeu (prosélito), para depois aceitar a CRISTOcomo SENHOR e
SALVADOR. Esse entendimento foi mudando gradualmente, como lemos em Atos 9.15, 10.4548, 11.18, 13.45-48, 14.27, 15.1-18).
Na manhã do Dia de Pentecoste, enquanto os seguidores de JESUS, cento e vinte ao
todo, estavam reunidos, orando, o ESPÍRITO SANTO veio sobre eles de forma maravilhosa, em
cumprimento da profecia de Joel, como declarou o apóstolo Pedro em seu discurso (Joel
2.28-32, Atos 2.16-21). Tão real foi aquela manifestação, que foram vistas descer do alto
algo como línguas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um (Atos 2.2-4). Os
efeitos desse acontecimento perduram até hoje, foram incontáveis, mas podemos destacar:
a) A doação e o recebimento do dom do ESPÍRITO SANTO (João 14.16; Atos 2.38-39);
b) O abundante derramamento do dom (Atos 2.41, 3.1-10, 4.4, 4.24-31, 5.15, 10.45).
c) As mentes dos discípulos foram iluminadas, dando-lhes um novo conceito do reino
de DEUS. Compreenderam que esse reino não era um império político, mas um reino
espiritual, na pessoa de JESUS ressuscitado, que governava de modo invisível a todos aqueles
que o aceitavam pela fé;
d) Aquela manifestação revigorou a todos, repartindo com eles o fervor do ESPÍRITO, e
o poder de expressão que fazia de cada testemunho um motivo de convicção naqueles que
os ouviam.
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O ESPÍRITO SANTO sempre foi e continua sendo o capacitador e guia dos fiéis. Ele se
tornou o agente da Trindade na mediação da obra de redenção dos homens. O ESPÍRITO
SANTO, desde então, ficou morando permanentemente na igreja, não em sua organização ou
mecanismo, mas como possessão individual e pessoal do verdadeiro cristão.
2. A COMPOSIÇÃO DA IGREJA
Nos seus primórdios a Igreja era constituída apenas por judeus, divididos em três
categorias:

a) Judeus hebreus. Eram aqueles cujos antepassados viveram na Palestina durante
várias gerações,a verdadeira raça israelita. Sua língua materna era o hebraico, mas
usualmente falavam o dialeto popular aramaico. Nas sinagogas havia um intérprete que
traduzia a leitura dos rolos, feita em hebraico, para o aramaico, para que pudesse ser
compreendida por todos;
b) Judeus gregos ou helenistas. Eram os descendentes dos judeus da dispersão, ou
seja, judeus cujo lar e antepassados estavam em terras estrangeiras. Não eram gregos, mas
falavam o grego e adotavam o estilo de vida grego2. Eram o ramo da raça judaica mais
numerosa, mais rica, mais inteligente e mais liberal;

c) Judeus prosélitos. Eram os gentios descendentes de judeus, que renunciavam ao
paganismo, aceitavam a lei judaica, se convertiam ao Judaísmo e passavam pelo ritual da
circuncisão. Eram minoria, mas podiam ser encontrados em todas as cidades do Império
Romano, e gozavam de todos os privilégios do povo judeu;
Em sua grande maioria, a Igreja era composta de pessoas humildes, sendo alguns
escravos, embora houvesse cristãos da classe mais alta, especialmente na igreja de Roma. O
evangelho fez com que as barreiras existentes caíssem por terra. Um fator significativo que
distinguia os primeiros cristãos era a igualdade entre a irmandade, coisa inconcebível para a
cultura da época. Escravos e senhores foram nivelados. As mulheres alcançaram uma
posição de honra e de influência que jamais haviam conseguido na sociedade.Eram cristãos
fervorosos, e o zelo e a pureza moral os afastavam das práticas pagãs da sociedade romana.
A coragem dos fiéis era tamanha que se necessário fosse morrer pela fé eles não
hesitavam em fazê-lo. Este exemplo de devoção causou um forte impacto sobre a sociedade
pagã da Roma imperial, o que perdurou por três séculos, desde a morte de CRISTO até o
reconhecimento por Constantino da importância do Cristianismo para o Estado, quando
determinou o fim da perseguição.
3. A LIDERANÇA DA IGREJA
A leitura dos primeiros seis capítulos de Atos dá a entender que durante esse período
o apóstolo Pedro era o dirigente da igreja. Em todas as ocasiões era Pedro quem tomava a
iniciativa de pregar, de operar milagres e de defender a igreja que então nascia. Isso não
significa que Pedro fosse papa ou dirigente oficial nomeado por DEUS. O governo da Igreja
era administrado pelos doze, os quais atuavam como um só corpo, sendo Pedro apenas o
porta-voz, o líder que representava o grupo dos doze que governava a Igreja. Em uma igreja
comparativamente pequena em número, todos da mesma raça, todos obedientes à vontade
do SENHOR, todos na comunhão do ESPÍRITODEDEUS, pouco governo humano era necessário.

2

Depois da conquista do Oriente por Alexandre, o Grande, o grego tornou-se o idioma predominante em quase
todos os países, até mesmo em Roma e por toda a Itália.
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Tudo acontecia como resultado da prontidão de Pedro em decidir, de sua facilidade de
expressão e de seu espírito diretivo.
Ao lado de Pedro, o homem prático, encontramos João, o homem contemplativo e
espiritual, que raramente falava, porém era tido em grande estima pelos crentes.Uma
fraseque se lê em Atos 5.13 “o povo lhes tributava grande admiração”, indica o alto
conceito em que eram tidos os apóstolos, tanto pelos crentes como pelo povo.
4. A EXPANSÃO DA IGREJA
O recebimento do dom do ESPÍRITO SANTO teve amplas consequências na Igreja recémformada. O apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão depois da experiência do Pentecostes,
acusou os judeus de terem tirado a vida de JESUS, mas que DEUS o ressuscitara dentre os
mortos e o exaltara pela sua própria mão direita. O derramamento do ESPÍRITO
SANTOcomprovava a exaltação de JESUS. Ele conclama seus compatriotas a se arrependerem
e se batizarem “de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra;
e, naquele dia, agregaram-se quase três mil almas” (Atos 2.41).
O crescimento da Igreja foi extraordinário, novos cristãos eram acrescidos diariamente
ao número dos três mil, chegando logo a cinco mil: “Muitos, porém, dos que ouviram a
palavra creram, e chegou o número desses homens a quase cinco mil” (Atos 4.4). Há menção
de multidões se integrando à Igreja: “E a multidão dos que criam no SENHOR, tanto homens
como mulheres, crescia cada vez mais” (Atos 5.14). É interessante que muitos eram judeus
helenistas: “Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração
dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério
cotidiano” (Atos 6.1). Nem mesmo os sacerdotes ficaram imunes ao contágio da nova fé: “E
crescia a palavra de DEUS, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e
grande parte dos sacerdotes obedecia à fé” (Atos 6.7).
O Cristianismo primitivo promoveu uma grande mudança social em certas regiões. A
igreja de Jerusalém insistiu sobre a igualdade espiritual dos sexos, e deu muita importância
às mulheres na igreja. A liderança de Dorcas, na promoção do trabalho de caridade, foi
registrada por Lucas (Atos 9.36). A criação de um grupo de homens para tomar conta das
necessidades materiais foi outro acontecimento de relevância social, ocorrido ainda nos
primeiros anos do nascimento da Igreja.
A caridade (filantropia) deveria ser administrada por um corpo organizado, os
precursores dos diáconos, liberando os apóstolos para o exercício de sua liderança espiritual,
porém isso não significa que esse grupo tenha deixado de lado o estudo e a ministração da
Palavra, como se constata no poderoso discurso de Estêvão, proferido minutos antes de sua
morte.
O resumo da Bíblia, apresentado pelo primeiro mártir do Cristianismo, até hoje tem
fundamental importância nos trabalhos de evangelismo. Tal leitura é indicada para aqueles
que iniciam a vida cristã, e precisam ter um panorama geral das Sagradas Escrituras, para dar
início aos estudos mais aprofundados da Bíblia.
Um personagem importante, que por muitos passa despercebido, é Barnabé (Atos
4.36-37). Sua defesa de Paulo diante dos apóstolos, que não queriam recebê-lo (Atos 9.2630), foi fundamental para o desenvolvimento do ministério paulino dentre os gentios, que
levou o evangelho a todo o mundo conhecido naquele tempo. A unidade do pensamento
cristão, e a uniformidade da pregação, era o plano estabelecido por nosso SENHOR,
conforme o próprio Paulo escreveu mais tarde: “um só corpo, um só ESPÍRITO, uma só
esperança, um só SENHOR, uma só fé, um só batismo, um só DEUS e PAI de todos, que é sobre
todos, por todos e está em todos” (Efésios 4.4-6).
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SEGUNDO PERÍODO – A IGREJA PERSEGUIDA
INTRODUÇÃO
Havia um singular defeito na Igreja Primitiva: a falta de zelo missionário. Ela
permaneceu em seu território, restringindo a proclamação do evangelho à cidade de
Jerusalém e às aldeias próximas, quando devia ter saído para outras terras e outros povos.
Foi necessário o surgimento de severa perseguição, para que se decidisse a ir para outras
nações desempenhar sua missão mundial.
Só a partir da morte de Estêvão (Atos 7) os crentes da igreja de Jerusalém se
espalharam por toda a parte do império, alcançando a Síria, a Ásia Menor e outras regiões.
No mover do ESPÍRITO SANTO, por cuja ação, e só por ela, a Igreja pôde se formar (Atos 5.1314; ICoríntios 12.13), e sob a direção de Pedro, Paulo e seus sucessores imediatos, a igreja
foi estabelecida no espaço de duas gerações em quase todos os países.
Este crescimento tão rápido não se fez sem oposição da parte dos judeus. As
autoridades eclesiásticas logo perceberam que o Cristianismo representava uma ameaça às
suas prerrogativas como intérpretes e porta-vozes de DEUS, por isso reuniram suas forças
para combater o Cristianismo.
A perseguição veio primeiramente de um organismo político-eclesiástico, o Sinédrio,
que, com permissão romana, supervisionava a vida civil e religiosa dos habitantes da
Palestina. Pedro e João tiveram de comparecer perante este egrégio tribunal para se
explicarem, onde receberam a determinação para não pregar o evangelho, mas eles se
recusaram a cumprir a ordem. Mais tarde a perseguição tomou cunho mais político. Herodes
matou Tiago e prendeu Pedro (Atos 12) nessa fase da perseguição.
No Cristianismo havia um diferencial: todos os homens eram iguais, não havia
nenhuma distinção entre seus membros. Um escravo podia ser eleito bispo na igreja. Essas
coisas eram inaceitáveis para a mentalidade dos nobres, para os filósofos e para as classes
governamentais. Interesses econômicos também provocavam e incitavam o espírito de
perseguição. Muitas vezes os governantes eram influenciados para perseguir os cristãos, por
pessoas que tinham seus interesses financeiros prejudicados pelo progresso da igreja. Eram
sacerdotes e servidores de templos que cultuavam imagens, e todos que ganhavam a vida
por meio da adoração pagã (Atos 16.16-24).
Não existe em Roma monumento mais expressivo da fé cristã do que as catacumbas, a
expressão mais viva da Igreja Primitiva, a igreja dos mártires. Desde que a Igreja foi fundada
até o Edito de Milão, promulgado por Constantino em 313 a.D., podemos dizer que ela
sempre foi perseguida, ora mais ora menos, pelos Césares. As perseguições cessaram porque
esse edito tirava o Cristianismoda ilegalidade, assegurando a tolerância e a liberdade do
culto cristão.
1.AS PERSEGUIÇÕES NO SÉCULO I

Nero (66-68a.D.).Nero Cláudio Augusto Germânico nasceu no ano 37 a.D. Era filho de
Agripina e enteado do Imperador Cláudio. Tornou-se imperador graças a uma trama de sua
mãe e do filosofo Sêneca, que percebendo que se aproximava a morte do Imperador,
convenceu-o a adotar Nero, que além de seu enteado, era também seu genro, casado com
sua filha Otávia. Com a morte de Cláudio, Nero tornou-se o imperador romano no ano 54
a.D., e passou a chamar-se Tibério Nero Claudio Domiciano César. Para evitar futuras
disputas, Sêneca providenciou a morte de Britânico, filho legítimo de Cláudio, portanto seu
verdadeiro sucessor. A autoridade que sua mãe tentava lhe impor tornou-se incômoda, e no
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ano de 59, Nero mandou matá-la. Dando sinais de desequilíbrio, Nero passou a agir com
tirania. Divorciou-se de Otávia, que em seguida foi assassinada, e casou-se com Pompeia,
morta por ele estando grávida. No ano 64, grande parte da cidade de Roma foi devastada
por um incêndio. Nero foi acusado de ter ateado fogo à cidade, embora não existam provas,
segundo historiadores, de que isso seja verdade. Acreditando que o incêndio tenha sido
causado pelos cristãos, odiados naquela época, Nero ordenou que fossem perseguidos e
jogados para as feras no Coliseu. Nero impôs aos cristãos os mais cruéis suplícios:
crucificação, caçadas de animais, tochas vivas para iluminar os espetáculos noturnos. Foi sob
seu governo que os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados.

Vespasiano (70 a.D.).Embora tenha ligação indireta com a perseguição aos cristãos,
não podemos deixar de mencionar a importância da destruição de Jerusalém pelo imperador
Vespasiano no ano 70 a.D.Ele era o mais importante general romano, quando conduziu seu
exército até a Palestina, no ano 66 a.D., para sufocar uma rebelião dos judeus. Entretanto,
foi chamado às pressas à Roma, e após a morte de Nero foi coroado imperador em 68 a.D.
Ele havia deixado seu filho, o general Tito, à frente das tropas na Palestina, e após
prolongado cerco, agravado pela fome e pela guerra civil, que acontecia dentro de seus
muros, Jerusalém foi tomada. Poucos cristãos morreram, alguns historiadores afirmam até
que nenhum, pois haviam sido admoestados e se refugiaram em Pela, uma cidade no Vale
do Rio Jordão. Mas a nação judaica, depois de treze séculos de existência, foi destruída. A
terra de Israel tornou-se província romana, a maior parte propriedade particular de
Vespasiano. Sua restauração só ocorreu em 15 de maio de 1948.A destruição de Jerusalém,
e a diáspora que se seguiu, produziu o efeito de por fim, para sempre, nas relações entre o
Judaísmo e o Cristianismo.
O historiador judeu Flávio Josefo fez o seguinte registro: “Não poderíamos, porém, nos
não admirarmos assaz, de que a destruição desse incomparável Templo, tenha acontecido no
mesmo mês e no mesmo dia em que os babilônicos outrora o haviam também incendiado.
Esse segundo incêndio aconteceu no segundo ano do reinado de Vespasiano, mil cento e
trinta anos, sete meses e quinze dias depois que o rei Salomão o havia construído pela
primeira vez; seiscentos e trinta e nove anos, quarenta e cinco dias depois que Ageu o tinha
feito restaurar, no segundo ano do reinado de Ciro”.
Domiciano (90-95a.D.).Considerado um dos mais tiranos (e odiados) soberanos do
império romano,ao lado de Nero e Calígula, era cruel e paranoico, e iniciou a segunda
perseguição aos cristãos. Nesse período milhares de cristãos foram mortos, especialmente
em Roma, e por toda a Itália, mas a ação não se estendeu por todo o império. Foi ele quem
exilou o apóstolo João em Patmos3, uma solitária e infrutífera ilha pedregosa, distante da
costa ocidental da Ásia Menor.
2. AS PERSEGUIÇÕES IMPERIAIS – (100-313 a.D.)
A perseguição ao Cristianismo pelos imperadores romanos foi o fato marcante nesse
período da igreja. Apesar de não ter sido contínua, às vezes se repetia por anos a fio. O
surpreendente nesse fato é que os imperadores que entraram para a História como os
melhores, foram os mais ativos perseguidores do Cristianismo, enquanto os classificados
como piores foram brandos ou não perseguiram a igreja. A classificação – melhores e piores
3

Patmos (em grego, Πάτμος) é uma pequena ilha do Mar Egeu, na costa da atual Turquia, Ásia Menor no século
I, dista 60km de Mileto, e possui uma área total de 34,6 km². Segundo a tradição preservada por Ireneu,
Eusébio, Jerônimo e outros, o exílio de João aconteceu em 95 a.D., no ano décimo quarto do reinado de
Domiciano. A tradição local ainda aponta a caverna onde João teria recebido a revelação para escrever o livro
do Apocalipse, e sobre ela foi erguido o Mosteiro de São João.
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– apresenta o ponto de vista do bem estar dos cidadãos romanos4. Havia três motivos
principais que explicam o ódio dos imperadores ao Cristianismo.

a) Recusa dos cristãos às práticas pagãs.O paganismo aceitava todas as formas e
objetos de adoração, e o Cristianismo as rejeitava. Para desenvolver o comércio entre os
diferentes povos, era usual a construção de templos dedicados a deuses estrangeiros em
Roma, para que as pessoas oriundas dos mais diferentes países pudessem cultuar seu
próprio deus, quando iam a Roma fazer negócios. Um exemplo é a existência em Pompeia de
um templo dedicado à deusa egípcia Isis. Havia também o Panteão dos Deuses5, no qual os
cristãos não permitiram que fosse colocada uma imagem de CRISTO, para que Ele não fosse
contado como um deus qualquer em meio a outros deuses. Como a adoração às imagens
fazia parte da vida das pessoas, havendo altares na maioria dos lares, e celebravam-se os
deuses nas cerimônias cívicas, os cristãos por não aceitarem essas práticas eram vistos como
insociáveis, ateus que não tinham deuses e aborrecedores de seus companheiros.
Em paralelo, as reuniões secretas dos cristãos despertavam suspeitas. Foram acusados
de praticar atos imorais e criminosos durante a celebração da Ceia do Senhor, tais como
canibalismo e outras práticas desumanas, como infanticídio (oferececimento de seus filhos
em adoração ao seu DEUS). A expressão “beijo da paz” (ou ósculo santo) foi logo
transformada em acusações de incesto e outras formas de conduta imoral, que repugnavam
a mente cultural romana.

b) Adoração ao Imperador.Quando a escolha entre CRISTO e a lealdade a César tinha
de ser feita, César era colocado em segundo plano. Nos lugares mais vistosos de cada cidade
do império, havia uma estátua do imperador reinante, para quem era queimado incenso, tal
como se oferecia aos deuses. Os cristãos, evidentemente, se recusavam a prestar essa
adoração. Por cantarem hinos em louvor a outro Rei, um talJESUS, eram tidos por desleais e
conspiradores de uma revolução. Como no seu início o Cristianismo era entendido como
uma seita judaica, e os romanos respeitavam a separação dos judeus dos costumes idólatras
e abstenção de determinado alimentos, por um tempo os cristãos foram preservados, mas
após a destruição de Jerusalém no ano 70, o Cristianismo ficou isolado e sem qualquer
proteção legal.

c) Os Cristãos Eram Niveladores da Sociedade.Além do paganismo e da adoração
ao imperador, os cristãos também contestavam a ganância e a vida imoral dos ricos O
Cristianismo pregava a igualdade de todos perante o SENHOR, e isso parecia ser uma ideia
contrária à escravidão, logo era uma ameaça à sociedade romana. Os primeiros cristãos
chegaram a fundar comunidades nas quais os bens eram repartidos igualmente, e ninguém
era mais rico ou mais pobre do que o outro (Atos 2.44-45; 4.34-35). A importância do papel
feminino dado pelo Novo Testamento também levou muitas mulheres (de todas as classes) a
aderir ao Cristianismo antes de seus familiares masculinos. Portanto, na igreja cristã não
havia distinção entre seus membros, por isso foram considerados como “niveladores da
sociedade”, e assim os cristãos eram considerados anarquistas, perturbadores da ordem
social, logo tinham de ser exterminados.

4

Os imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pio e Marco Aurélio ficaram conhecidos na História como
‘os cinco bons imperadores’.
5
O Panteão de Roma, um vasto templo redondo, é o mais bem conservado e a mais imponente de todas as
construções romanas subsistentes. A construção inicial, erguida por Marcus Agripa em 27 a.D., era menor e foi
dedicada a Júpiter. Esse edifício sofreu um devastador incêndio e foi reconstruído pelo Imperador Adriano no
ano 125, quando então foi dedicado “a todos os deuses”.
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3. O PERÍODO DOS BONS IMPERADORES (98-180 A.D.)
Nesse período nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e comprovada, mas
quando se formulavam acusações, e os cristãos se recusavam a retratar-se, os governantes
eram obrigados a cumprir a lei, ordenando a execução. Alguns homens proeminentes da fé
foram martirizados nesse período, destacando-se Clemente, bispo de Roma;Simeão (ou
Simão, Marcos 6.3), sucessor de Tiago como bispo da Igreja de Jerusalém, que foi crucificado
no ano 107 e Inácio, bispo de Antioquia da Síria.
Marco Aurélio foi o imperador que mais executou cristãos, considerados por ele ‘muito
inovadores’. No seu reinado milhares de crentes foram decapitados e devorados pelas feras
nas arenas, destacando-se dois respeitados e reconhecidos apologistas, que fazem parte do
grupo chamado ‘pais da igreja’, Policarpo e Justino,o Mártir.
Houve uma trégua aos cristãos no período seguinte à morte de Marco Aurélio – 180 a
202 – quando subiu ao poder Septímio Severo, que iniciou nova onda de perseguição, que
durou até o ano 211. Ele possuía uma natureza mórbida e melancólica, e tentou restaurar,
sem sucesso, as religiões decadentes do passado. Sua ação contra a igreja foi mais intensa
no Egito e norte da África. Os escritores cristãos da época o consideraram o anticristo. Na
sequência houve uma trégua de 40 anos, durante os quais a igreja foi esquecida, então sob o
governo de Décio (249-251 a.D.) houve outra perseguição,reputada como terrivelmente
cruel, que felizmente durou pouco tempo. Com a morte de Décio se seguiram 50 anos de
relativa calma, com esporádicos levantes contra os cristãos.
Por fim, a última, sistemática e mais terrível de todas as perseguições aconteceu no
reinado de Diocleciano e seus sucessores, no período 303-310. Uma série de editos
determinou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados, e todos os templos
cristãos existentes no império fossem destruídos. Além disso, exigiu-se que todos
renunciassem ao Cristianismo e à fé, e os que não o fizessem perderiam a cidadania romana,
sendo excluídos da proteção da lei. Em diversos lugares os cristãos eram encerrados nos
templos e ateavam fogo, queimando todos vivos. Diocleciano renunciou ao trono em 305,
mas seus sucessores, Galério (no Oriente) e Constâncio (no Ocidente), prosseguiram com a
perseguição.
No ano 311 o imperador oriental Galério decretou o ‘Edito de Tolerância’, dando início
ao fim da perseguição aos cristãos no oriente, e finalmente em 313 a.D.os dois imperadores
assinaram o “Edito de Milão’. Pelo ocidente Constantino, filho de Constâncio, que era coimperador, e ainda não estava convertido ao Cristianismo, e pelo oriente Licínio. A liberdade
religiosa foi então garantida, legalizando-se a prática do Cristianismo em todo império
romano.
Outros dois importantes editos de Constantino protegeram e privilegiaram o
Cristianismo. Em 319 ele isentou o clérigo dos encargos públicos, notadamente a
obrigatoriedade de prestar o serviço militar. Foram proibidos a prática de sacrifícios pagãos
nas casas particulares, o infanticídio e as lutas dos gladiadores. Em 321 o domingo tornou-se
oficialmente o dia semanal de descanso, sendo proibido o trabalho nesse dia. À igreja foi
concedida personalidade jurídica, o que lhe deu o direito de receber legados.
4. O LEGADO DAS PERSEGUIÇÕES
Como Senhor da História, DEUS fez convergir para Seu propósito o braço políticomilitar-imperial romano. O ambiente sócio-político havia sido preparado para a expansão da
Sua Igreja. Podemos enumerar alguns aspectos fundamentais, que convergiram para os
propósitos divinos:
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a) Havia uma legislação consistente e uma só autoridade;
b) Era fácil a comunicação e o deslocamento dentro das imensas fronteiras que abarcavam a
maior parte do mundo civilizado da época;
c) Havia uma ‘língua franca’, o grego, falado em todo o império (nela foi escrito o Novo
Testamento, como sabemos);
d) Os judeus – nativos e prosélitos – com sua esperança messiânica, eram encontrados em
todas as principais cidades, inclusive na capital;
e) A perseguição espalhou os cristãos, a igreja tornou-se missionária, e alcançou o
entendimento que a mensagem do evangelho era para todos os povos, e não somente para
os da Antiga Aliança;
f) O templo foi destruído pondo fim ao sacrifício. A partir daí não haveria mais adoração em
Jerusalém ou no monte, mas em espírito e em verdade;
g) Vendo aproximar-se o fim de suas vidas, os apóstolos foram dirigidos pelo ESPÍRITO, para
preparar discípulos e providenciar um registro escrito das experiências vividas com Seu
Mestre e Salvador;
h) Foi também movido pelo ESPÍRITO que o apóstolo Paulo sentiu necessidade de alcançar o
mundo gentio helenista apresentando-lhe, além do testemunho, uma doutrina sistemática
do Cristianismo.
Quatro acontecimentos principais ocorreram durante os anos de perseguição: o
desenvolvimento de uma doutrina sistemática, a formação do cânon do Novo Testamento, o
aparecimento de seitas e heresias, e a organização eclesiástica.

4.1 A Sistematização da Doutrina
Vencida a etapa do reconhecimento como inadequadas, por desnecessárias, as
práticas da lei cerimonial judaica, que eram sombras do que viria (Colossenses capítulo 2), o
maior perigo que contaminava a pureza da doutrina da fé cristã vinha da filosofia grega.
Mais gentios do que judeus se converteram, entre eles muitos filósofos, que queriam
combinar o Cristianismo com a filosofia, ou vestir a filosofia pagã com uma roupagem cristã.
Fez-se necessário e urgente o desenvolvimento sistemático da doutrina e o
estabelecimento de um credo. O Credo Apostólico, a mais antiga e mais simples declaração
da fé cristã, foi escrito nessa época, e apareceram três escolas teológicas: de Alexandria, da
Ásia Menor e de Cartago. Em princípio essas escolas foram estabelecidas para instruir
aqueles que descendiam de famílias pagãs e haviam aceitado a fé cristã. Mais tarde essas
escolas se tornaram centros de investigação das doutrinas. Os grandes mestres do
Cristianismo ensinavam nessas escolas, que serviram de inestimável fonte de informações
originais sobre a igreja, sua vida, suas doutrinas e sua relação com o mundo pagão.
A Escola de Alexandria foi fundada no ano 180 por Panteno, que foi sucedido por
Clemente (não confundir com Clemente de Roma), sendo o maior vulto dessa escola o
grande teólogo Orígenes, cujo pai Leônidas, havia sido decapitado por Septímio Severo.
A Escola da Ásia Menor. Seu grande nome é Irineu, o maior polemista anti-gnóstico,
que foi discípulo de Policarpo quando este era bispo de Esmirna. Policarpo foi discípulo do
apóstolo João.
Na Escola de Cartago os grandes nomes são Tertuliano (precursor da doutrina da
Trindade) e Cipriano (formulador da doutrina da sucessão apostólica).
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4.2 O Credo
Enquanto os apóstolos estavam vivos, não houve necessidade de uma declaração
formal da fé, pois eles mesmos, por meio de seus testemunhos, falavam do que viram e
ouviram do Mestre da Galileia. A doutrina sistemática foi desenvolvida por Paulo anos mais
tarde, e o primeiro credo, denominado “Credo dos Apóstolos”, só surgiu no século II a.D.
“Creio em DEUS PAI Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em JESUS CRISTO, seu
Filho unigênito, nosso Senhor; concebido pelo ESPÍRITO Santo e nascido da Virgem
Maria; que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro
dia ressurgiu dos mortos; que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai TodoPoderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no ESPÍRITO Santo, na
santa igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na
ressurreição da carne e na vida eterna. Amém”.
O Credo Apostólico, assim como os Dez Mandamentos e a Oração Dominical, foi
anexado pela Assembleia de Westminster (assembleia que oficializou a Reforma), após
extensos debates, em 1646:“Não como se houvesse sido composto pelos apóstolos, ou
porque deva ser considerado Escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã,
por estar de acordo com a palavra de DEUS, e por ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas
de CRISTO”. A única diferença do credo da Igreja Reformada foi a substituição da palavra
‘católica’ por seu sinônimo ‘universal’.
“Creio em DEUS PAI, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio em JESUS CRISTO, seu
único FILHO, nosso SENHOR, o qual foi concebido por obra do ESPÍRITO SANTO; nasceu da
virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita de
DEUS PAI Todo-poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no
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ESPÍRITOSANTO; na Santa Igreja Universal ; na comunhão dos santos; na remissão dos
pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém”.
Havia unanimidade nas doutrinas, notórias nos evangelhos bem como nas epístolas:
criam em DEUS PAI, em JESUS CRISTO, o FILHODEDEUS, e no ESPÍRITO SANTO. A mensagem central
dos apóstolos era o arrependimento para perdão dos pecados, que deviam ser confessados
e abandonados. Como viram o SENHOR ressurreto, pregavam a ressurreição dos mortos, e
principalmente a volta de JESUS.
Porém, não demorou muito para que surgissem as heresias do lado de fora, e os
judaizantes do lado de dentro. A Igreja crescia de maneira sobrenatural, e com isso as
contradições. Deviam guardar o sábado ou não? Os dons eram para todos ou somente
alguns? A volta de JESUS era iminente? Estes foram alguns desafios que a Igreja enfrentou.
Atentos a esses fenômenos, os primeiros discípulos do SENHOR, para proteger os crentes,
registraram suas experiências, que vieram a ser chamadas ‘evangelhos’, com o significado de
“boas novas de salvação”. O apóstolo Paulo definiu “evangelho” como a proclamação a
respeito de CRISTO e da salvação trazida por ele (Romanos 1; ICoríntios 15).

4.3A Tradição
De maneira resumidamente objetiva, podemos dizer que a ‘tradição’ se constituía dos
ensinamentos oralmente ministrados pelos apóstolos, que eles não chegaram a escrever
(João 21.25). A autenticidade desse ensino, fundamental para sua aceitação, estava no fato
6

‘Católica’ significa ‘universal’. Por motivos óbvios o credo reformado substituiu a palavra original que aparecia
no credo dos apóstolos.
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de não serem contrários, nem conflitantes em alguma medida, com as Sagradas Escrituras,
pois ambos eram considerados revelações divinas.
Esse entendimento foi reforçado pelos pais, que afirmavam que os apóstolos tinham
posição de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, como receptores das
revelações de DEUS. Havia a pressuposição aparentemente inquestionável de que,
interpretado de maneira correta, o Antigo Testamento era um livro cristão. Sendo que os
profetas, em particular, estavam de fato testificando CRISTO e sua glória. A insistência de
Justino de que as Escrituras não pertenciam aos judeus, mas aos cristãos, era compartilhada
universalmente. O Antigo Testamento e o testemunho apostólico, embora fossem
formalmente separados, tinham seu conteúdo tratado pelos pais como se praticamente
coincidissem entre si. O que os apóstolos viram e anunciaram, como testemunhas oculares,
os profetas testificaram com antecedência nos mínimos detalhes; bastava procurar nas
Escrituras para demonstrar que não havia um só item na mensagem dos apóstolos que não
houvesse sido predito pelos profetas. Em decorrência, o testemunho apostólico foi
promovido a uma posição de autoridade suprema.
Naquele momento era de fundamental importância a existência de uma base sólida de
autoridade, que garantisse a interpretação correta das Escrituras, já que os hereges as
interpretavam erroneamente. Não levando em conta sua unidade intrínseca, apegavam-se a
trechos isolados e os reorganizavam de forma a se adaptarem às suas próprias ideias. Os
gnósticos, por exemplo, faziam menção a uma tradição apostólica secreta, à qual somente
eles tinham acesso. Por essa razão ficou estabelecido que a exegese correta das Escrituras
era prerrogativa da igreja, que mantinha intacta a tradição e a doutrina apostólica. Para
Irineu e Tertuliano, o teste seguro da correção de uma doutrina era verificar se era oriunda
dos apóstolos, se havia se mantido continuamente ligada a eles, e se houve unanimidade
entre eles na sua formulação. Tertuliano foi enfático ao dizer que não existia tradição
secreta, sendo inacreditável que os apóstolos não conhecessem, ou não tivessem
conseguido transmitir a revelação por inteiro, como dizia Marcião, bispo dissidente da igreja,
que se tornou líder dos gnósticos.
O Cristianismo chegou ao mundo como uma religião de revelação, e, nessas condições,
afirmava que sua mensagem tinha origem sobrenatural. Sua fonte última, conforme os
teólogos dos primeiros séculos entendiam, encontrava-se na pessoa, nas palavras e nas
obras de JESUS CRISTO, dentro do contexto da revelação da qual ele foi o clímax.
O próprio DEUS, conforme reconheciam todos os primeiros teólogos, era o autor da
revelação; mas Ele a havia entregado a profetas e legisladores inspirados, e acima de tudo
aos apóstolos, que foram testemunhas oculares do Verbo Encarnado, e estes a transmitiram
à igreja. A fé autêntica estava contida na contínua tradição de ensino da igreja e, mais
concretamente, nas Sagradas Escrituras, consideradas autoridades gêmeas.
Na linguagem dos pais, como também ocorre no NT, o termo ‘tradição’ continha a
ideia de transmissão: “transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas
oculares e ministros da palavra”(Lucas 1.2);“pois recebi do SENHOR o que também vos
entreguei...”(1Co. 11.23); “porque primeiro vos entreguei o que também recebi...”(1Co.
15.3); “a fé entregue aos santos”(Judas 3). Logo, para os pais tradição significava a doutrina
que o SENHOR, ou seus apóstolos, entregaram à igreja, não importando se foi transmitida
oralmente ou em documentos.
O problema que se apresentou, com o passar do tempo, foi identificar a tradição oral
com a revelação original, que teria sido garantida com a sucessão ininterrupta de bispos nas
grandes sés, remontando diretamente aos apóstolos. Haveria uma salvaguarda adicional
dada pelo ESPÍRITO SANTO, pois a mensagem havia sido dada à igreja, e a igreja é o lar do
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ESPÍRITO. O ponto de vista dos primeiros cristãos, endossado pelos pais, era que os bispos
seriam homens dotados do ESPÍRITO SANTO, aos quais foi confiado “um dom infalível da

verdade” (charisma veritatis certum). O desenrolar da História da Igreja não confirmou, ao
contrário, diluiu esse argumento, com a inserção na tradição de doutrinas e dogmas criados
pelos homens, que não guardavam o mais leve parentesco com o texto sagrado.

4.4 O Cânon do Novo Testamento
A perseguição de Diocleciano provocou o problema do Cânon do Novo Testamento. O
fato de possuir os textos sagrados era punido com a morte, e os cristãos precisavam estar
seguros que os livros que os levariam a morrer eram realmente canônicos. Isso apressou as
decisões finais sobre a lista canônica e a literatura apologética também foi criada.
O primeiro escritor a falar inequivocamente de um ‘Novo Testamento’ em paralelo
com o Antigo foi Irineu. O reconhecimento formal de uma lista fixa, ou cânon, dos escritos
do Novo Testamento pode ser datado nos meados do segundo século. As epístolas de Paulo
levaram mais tempo do que os evangelhos para ser universalmente colocadas no mesmo
nível do Antigo Testamento, apesar de serem citadas muitas vezes nos escritos dos pais,
principalmente Clemente de Roma, Irineu, Policarpo e Inácio.
Os hereges Marcião (gnosticismo) e Montano (montanismo) tiveram papel
preponderante na elaboração do cânon. Eles acreditavam ser, eles mesmos e seus profetas,
uma nova manifestação do ESPÍRITO SANTO, e produziram o que seria ’um suplemento das
antigas escrituras’, tornando urgente a elaboração pela Igreja de uma relação oficial.
Entretanto, a fixação da lista dos livros reconhecidos, e da ordem em que deveriam ser
dispostos, foi resultado de um processo bem gradual. A demora da igreja,para aceitar
Hebreus e Apocalipse como canônicos, indica o cuidado e a atenção que dispensou a esse
problema.
O critério que veio a prevalecer foi o da apostolicidade. Se não fosse provado que um
livro era de autoria de um apóstolo, ou que pelo menos tinha o suporte da autoridade de
algum apóstolo, ele era terminantemente rejeitado, por mais que fosse edificante ou
popular entre os fieis. Alguns livros por muito tempo estiveram na iminência de ser incluídos
no cânon, mas no final deixaram de ser admitidos por lhes faltar essa marca indispensável.
Entre eles estavam o Didaquê7, o Pastor de Hermas8 e o Apocalipse de Pedro. Outros ficaram
sob suspeita, por exemplo Hebreus e Tiago no Ocidente e Apocalipse nos lugares
influenciados pela Escola de Antioquia, assim como as epístolas menores (2Pedro, 2 e 3João
7

Nome completo: “Didaché tou Kuríou dià ton dódeka apostólon tois éthnesin” = “Ensino (instrução, doutrina)
do Senhor aos gentios através dos doze apóstolos”. Nome abreviado: “O ensino dos (doze) apóstolos” ou “A
didaquê”. Em 1873, foi encontrado na biblioteca do patriarca grego do Mosteiro do Santo Sepulcro, em
Constantinopla (Istambul), um rolo de manuscritos em grego, datado de 1056, copiado por um escriba
chamado Leo. São 120 folhas de pergaminho contendo a Sinopse de Crisóstomo dos Livros do AT e do NT, a
Epístola de Barnabé, as duas epístolas de Clemente, a Didaquê, a Epístola de Maria de Cassobelae a Inácio e a
versão longa das cartas de Inácio (12 cartas). Em 1883, dez anos após a descoberta, a Didaquê foi publicada
pela primeira vez em Constantinopla. Eesse manuscrito recebeu o nome ‘Cod. 54’ ou ‘Codex Ierosolymitanus’ e
foi levado para a biblioteca patriarcal de Jerusalém, onde se encontra até hoje. Existem outras versões antigas
da Didaquê: copta, etíope, georgiana e latina.
8
É um texto escrito por um cristão que era pastor em Hermas (não se sabe se seria uma vila ou cidade).
Compõem-se de 114 capítulos dispostos em 3 partes, 5 visões, 12 mandamentos e 10 Parábolas. O enfoque
central não é doutrinário-dogmático, mas moral. Seu argumento principal é a necessidade de penitência (meios
de santificação do homem que corresponde aos sacramentos da igreja) e a ideia central que a Igreja é uma
instituição necessária para a salvação. Não aparecem na obra os termos JESUSCRISTO, ou Logos. Chama-o de
Salvador, Filho de DEUS e Senhor. A Cristologia apresenta dificuldades, pois ensina que há duas pessoas em
DEUS: DEUS Pai e DEUS-Espírito-Filho.
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e Judas) foram tratadas como duvidosas por muito tempo. Finalmente, Atanásio escreveu no
ano 367 o primeiro documento oficial que prescrevia como canônicos os 27 livros do Novo
Testamento, mas o processo como um todo só se completou um século e meio mais tarde.
Podemos dizer que o Concílio de Calcedônia, em 451 – principalmente, mas outros concílios
também trataram do assunto – apenas aprovou e deu uma expressão uniforme àquilo que já
era um fato aceito na igreja.

4.5 Apologética na Igreja Primitiva
O combate às heresias e a defesa da fé cristã se fez necessário desde os primórdios do
Cristianismo. Na medida em que se expandia para diferentes povos e nações, costumes e
culturas incompatíveis com o Cristianismo invadiam a igreja. Era preciso responder com
prontidão e firmeza – como ainda hoje é – e alguns homens se dedicaram de modo especial
à essa tarefa ao longo da História. Os primeiros apologistas cristãos foram os apóstolos João
e Paulo.
“Não tenho maior alegria do que esta:
ouvir que meus filhos andam na verdade”(IIIJoão 4).
João combateu duramente o gnosticismo, que ensinava ser o corpo essencialmente
mau, não podendo ser habitado por um ser divino, por isso diziam que CRISTO não era DEUS,
mas um ser espiritual superior, que desceu da estratosfera celestial, e se uniu durante algum
tempo a um corpo, na pessoa histórica de JESUS. Em João 1 e IJoão 1 o apóstolo enfatiza a
divindade de JESUS. Nas duas cartas posteriores, das quais chegaram até nós pequenos
fragmentos, ele alerta que o espírito do anticristo adentrara a igreja (IIJoão 7) e cita
nominalmente uma pessoa que disseminava falsos ensinos e hostilizava os irmãos que se
mantinham fieis à doutrina dos apóstolos (IIIJoão 9-12).
“Estai, pois, firmes na liberdade com que CRISTO nos libertou, e não torneis a colocar-vos
debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar,
CRISTO de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem, que se deixa
circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de CRISTO, vós os que
vos justificais pela lei; da graça tendes caído”(Gálatas 5.1-4).
De seu lado, Paulo, o apóstolo dos gentios, combatia os judaizantes que permaneciam
naquela ideia inicial: primeiro era necessário tornar-se judeu, para depois converter-se a
CRISTO, e iam mais além, insistindo na obrigatoriedade do cumprimento da lei judaica,
mesmo depois da pessoa tornar-se cristã. No século II, muitos anos após a decisão do
Concílio de Jerusalém (Atos 15) de deixar os gentios livres das exigências cerimoniais e
ritualistas da lei judaica para salvação, esse movimento legalista judaico floresceu.
O ebionismo enfatizava a unidade de DEUS e sua criação e cria que a lei judaica era a
maior expressão da Sua vontade. Para eles JESUS era um homem que se tornou o Messias por
ter cumprido toda a lei, por isso seguiam o evangelho de Mateus, mas rejeitavam as cartas
de Paulo. Esse grupo era uma pequena comunidade que permaneceu na Palestina após a
destruição de Jerusalém.
O gnosticismo era uma das heresias filosóficas que assolaram a igreja. É um
emaranhado de doutrinas, que pode ser resumido como a definição da matéria como algo
essencialmente mau, que não poderia ter sido criada por DEUS. Combina ideias do docetismo
(JESUS era um fantasma, com aparência de corpo material). CRISTO era um espírito celestial
que acompanhou JESUS no período entre seu batismo e sua crucificação.
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O montanismosurgiu do entendimento de Montano, bispo da Frígia, que a igreja não
deveria depender da liderança humana, mas sim do ESPÍRITO SANTO. Ele combatia o
formalismo, a organização eclesiástica, e o mundanismo que invadia a igreja. Dizendoser um
parácleto, pessoa através de quem o ESPÍRITO SANTO agia na igreja, dava grande ênfase aos
dons de línguas e profecias. Fazia interpretações equivocadas e fantasiosas da Bíblia, e
passou a ensinar que o reino celestial seria instaurado brevemente na Frígia, ele teria papel
de proeminência, e todos deveriam estar preparados para esse acontecimento, praticando
rigoroso asceticismo. Condenava todo tipo de divertimento, ensinando que a alegria e o
prazer era proibidos aos cristãos. Por exemplo, era proibido novo casamento para os viúvos
e a alimentação era a mínima necessária. Tertuliano, um dos principais entre os pais, aceitou
as ideias dos montanistas e escreveu a favor deles. O montanismo perdurou até o final do
século IV, quando o Concílio de Constantinopla, em 381, declarou os montanistas pagãos.
O monarquianismotinha um zelo excessivo em destacar a unidade de DEUS, em
oposição a qualquer tentativa de concebê-lo como três personalidades distintas. Sua
doutrina era uma forma primitiva de unitarianismo, que negava a divindade real de CRISTO, e
não conseguiam solucionar o problema de como relacionar CRISTO a DEUS.
Por volta do ano 200, Sabélio formulou uma doutrina que levava seu nome
(sabelianismo), também conhecida como monarquianismo modalista, com o propósito de
combater toda e qualquer forma de triteísmo. Ele ensinava que a Trindade era uma
manifestação de formas e não de essências: DEUS se manifestou como Pai, no Antigo
Testamento; depois como Filho, para redimir o homem; e como ESPÍRITO SANTO após a
ressurreição de CRISTO. Não houve então três pessoas em DEUS, mas três manifestações.
No século III Paulo de Samósata, bispo de Antioquia, ensinava que JESUS havia sido
penetrado pelo Logos Divino, por isso alcançou a divindade e o caráter de Salvador. Essa
doutrina ficou conhecida como monarquianismo dinâmico.
O arianismo era a doutrina ensinada por Ário, presbítero de Alexandria, que
consistiana ideia que JESUSCRISTO era criatura e não DEUS. Dizia Ário, que mesmo sendo
superior aos anjos, “o FILHO foi criado”, houve um tempo em que Ele não existia. Esse debate
começou no Concílio de Niceia (325), com o arianismo condenado, e resolvido
definitivamente no Concílio de Constantinopla (381). Esse ensino hoje em dia é disseminado
pelas Testemunhas de Jeová.
O eutiquianismo,ou monofisismo, é a doutrina formulada por Eutiques (ou Êutico, ou
Eutíquio - 378-454), que fora líder de um mosteiro em Constantinopla. Ele ensinava que a
natureza divina de JESUS havia absorvido a natureza humana, gerando consequentemente
um ser com uma terceira natureza. Esta doutrina anula CRISTO como verdadeiro DEUS e como
verdadeiro homem. Este falso ensino foi refutado em 451 no Concílio de Calcedônia.
Um outro movimento, que não era uma heresia no sentido exato da palavra, mas sim
uma controvérsia, ganhou espaço dentro da igreja, especialmente no norte da África. Um
cristão, chamado Donato, solicitou a deposição do bispo de Cartago, Ceciliano, por ter sido
consagrado por Felix, que não havia sido fiel no tempo da perseguição.Um sínodo reunido
em Roma determinou que a validade de um sacramento não depende da moral de quem o
administra. O donatismo trouxe também a discussão sobre o que fazer com aqueles que
ofereceram sacrifícios pagãos, e entregaram suas Bíblias para serem queimadas, durante a
perseguição de Diocleciano, para salvar suas vidas. Muitos desses quiseram voltar à igreja
quando o Cristianismo saiu da ilegalidade.
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4.6 A Organização Eclesiástica
Enquanto os apóstolos viviam, existia uma reverência geral a eles como governantes
da Igreja. Eles visitavam as igrejas, que eram em pequeno número na época, instruindo e
ajudando a solucionar as questões locais, e essa organização era suficiente. Após a morte
deles, a obediência aos bispos monárquicos foi um dos procedimentos adotados pela igreja
para enfrentar a perseguição e as heresias, e essa necessidade prática acabou levando ao
aumento do poder do bispo.
Quando o Estado se levantava contra a Igreja, havia necessidade de uma direção
eficiente. Emergiam então líderes de forma natural, que tomavam adianteira e
determinavam quais providências tomar, conforme as siituações exigiam. No ano 125 os
bispos já governavam sobre presbíteros e diáconos. Depois de 150 os concílios foram
solidificados e as leis eram ditadas somente por bispos. O próximo passo foi o
reconhecimento de que alguns bispos eram superiores a outros, e o bispo de Roma tomou
logo a liderança. Outro aspecto era o combate às heresias, pois além dos artigos de fé
percebeu-se a necessidade de uma autoridade para executá-los. Como a forma de
organização mais conhecida dos cidadãos da época era o Governo Imperial, uma autoridade
hierárquica centralizada, a igreja cristã adotou esse mesmo formato.

4.7Os Pais da Igreja
A produção literário-filosófica dos chamados ‘pais da igreja’, chamada patrística, é até
hoje a matéria inicial obrigatória nos cursos de Filosofia. É inegável a contribuição dos pais
no desenvolvimento do pensamento na história da humanidade. O termo “Pai” era atribuído
pelos fiéis aos mestres e bispos da Igreja Primitiva, devido ao amor recíproco que existia
entre os cristãos e seus líderes religiosos, que expressavam extremo zelo pela Igreja, e eram
muito reverenciados nos primeiros séculos. Lembremos da forma de tratamento “filhinhos”
usada pelo apóstolo João em suas cartas. Mais tarde, o termo foi atribuído particularmente
aos bispos do Concílio de Nicéia, e posteriormente Gregório VII reivindicou com
exclusividade para o bispo de Roma o termo “Papa”, que significa “Pai dos pais”.
Com a morte do último apóstolo, João, em Éfeso, terminara a era apostólica. Porém
DEUS já havia capacitado homens para cuidar da sua Igreja, e começa uma nova etapa para o
Cristianismo. Assim, a obra que os apóstolos receberam de seu Salvador, e desenvolveram
tão arduamente, achava-se nas mãos de novos líderes, que tinham a incumbência de
desenvolver a vida litúrgica da Igreja como fizeram aqueles. Seu trabalho e influência
garantiram a unidade da Igreja. O período que comumente é chamado pós-apostólico é de
intenso desenvolvimento do pensamento cristão.
Podemos dividir os Pais da Igreja em três grandes grupos: Pais Apostólicos, Pais
Apologistas e Pais Polemistas. Essa divisão é apenas didática e não absoluta, pois alguns
deles se enquadram em mais de um desses grupos, devido à vasta literatura que produziram
para a edificação e defesa do Cristianismo, como é o caso de Tertuliano, considerado o pai
da teologia latina. Sendo assim, temos:
4.7.1 Pais Apostólicos
São os mais antigos escritores cristãos fora do Novo Testamento, pertencendo à
chamada “era sub-apostólica”. Eles tiveram relação mais ou menos direta com os apóstolos,
e escreveram para a edificação da Igreja, geralmente entre o primeiro e o segundo século.
Os mais importantes destes foram:
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Clemente de Roma (30-100 a.D.). Era bispo de Roma e gozava de grande autoridade
entre seus contemporâneos. Orígenes e Eusébio de Cesareia identificam-no com o
colaborador de Paulo mencionado em Filipenses 4.3. Irineu de Lião escreveu que Clemente
teria sido o terceiro sucessor do apóstolo Pedro no episcopado de Roma. Segundo
Tertuliano, ele foi consagrado pelas mãos do próprio apóstolo Pedro. Escreveu uma carta
chamada 1ª Clemente em Roma, por volta de 95 a.D., enviada à igreja em Corinto. A Igreja
Siríaca a contou entre as Sagradas Escrituras, e ela também foi inserida no “Codex
Alexandrinus da Bíblia”. A obra Atos dos Mártires, do século IV ou V a.D., afirma que
Clemente foi exilado para a Península de Queronese, na região do Mar Negro, e atirado ao
mar com uma âncora amarrada no pescoço no ano 102 a.D.

Inácio de Antioquia da Síria (35-107 a.D.). Conforme se encontra na História
Eclesiástica de Eusébio, Inácio teria sido o segundo bispo de Antioquia e provavelmente foi
discípulo do apóstolo João. Tudo quanto sabemos sobre sua vida é através de suas sete
cartas escritas no caminho rumo ao martírio em Roma: Carta aos Efésios, Romanos,
Filadelfia, Esmirna, Trálios, Magnésia e Policarpo. Na sua Carta à Esmirna, por volta do ano
170, pela primeira vez a igreja é chamada ‘católica’, no sentido de universal. Inácio é o
primeiro escritor a apresentar claramente o padrão tríplice de ministério: um bispo numa
igreja com seus presbíteros e diáconos. Era grande opositor das doutrinas gnósticas e sua
preocupação principal era com a unidade da Igreja. Durante o reinado de Trajano, por volta
do ano de 107 a.D., ele foi levado da Síria à Roma para ser despedaçado com violência pelas
feras na arena, porque não concordou em adorar a outros deuses, de acordo com a ordem
do imperador. Durante a viagem pediu que os romanos não interviessem junto ao imperador
para libertá-lo, pois para ele era uma grande honra morrer por seu SENHOR.

Papias (70-140 a.D.). Bispo de Hierápolis, de quem somente sabemos alguma coisa
através dos escritos de Eusébio e Irineu. Ele era um homem curioso, que tinha o hábito de
inquirir sobre as origens do Cristianismo. Foi Papias quem iniciou a tradição que diz que
Marcos era intérprete de Pedro. Segundo Irineu de Lião, Papias teria sido discípulo do
apóstolo João. Conforme Eusébio de Cesaréia, Papias fora discípulo do “outro João”, o
“presbítero”, e não do apóstolo João. Escreveu uma coleção de relatos sobre os ditos e
feitos do SENHOR e de seus discípulos, da qual restam somente pequenos fragmentos.

Policarpo, bispo de Esmirna (69-155 a.D.). Foi discípulo do apóstolo João.
Provavelmente nasceu em 70 a.D. Eusébio declara que não somente foi instruído pelos
apóstolos, e conviveu com muitos que haviam visto o SENHOR, mas também foi instituído
bispo da Ásia pelos apóstolos, na igreja de Esmirna. Aparentemente Policarpo conhecia
alguns personagens ilustres de sua época, como Inácio, Irineu, Aniceto de Roma e Marcião,
ao qual chamou “primogênito de Satanás”. De acordo com Irineu, Policarpo escreveu
diversas cartas a comunidades e a bispos em particular, das quais se preservou somente a
carta aos filipenses. Foi queimado vivo na arenados jogos olímpicos, um dos maiores teatros
abertos da Ásia Menor, preservado em parte até hoje. O martírio de Policarpo é a mais
antiga narrativa que temos preservada sobre a morte de um mártir da Igreja Primitiva.
Quando lhe foi ordenado abandonar sua fé e negar o nome de JESUS, ficou registrada na
História sua célebre resposta: “Oitenta e seis anos o servi, e somente bens recebi durante
esse tempo. Como poderia eu negar agora o meu Salvador e Rei? Eu sou cristão!”
4.7.2 Pais Apologistas
Foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias em defesa do
Cristianismo, diante da perseguição do Estado. Geralmente este grupo se situa no segundo
século, e os mais proeminentes entre eles foram:
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Justino (100-165 a.D.). É mais conhecido como “Justino Mártir”, apelido dado por
Tertuliano. Filho de pais pagãos era natural de Siquém (Palestina). Na juventude buscou
conhecimento nas doutrinas estóica, aristotélica, pitagórica e platônica. Esses sistemas
filosóficos não saciaram sua sede de conhecimento, ao contrário, convenceram-no de que
nem toda a verdade estava contida na filosofia. Porém um ancião, a quem conhecera por
acaso em Éfeso, despertou seu interesse para o estudo dos “Profetas”, e por meio deles do
Cristianismo ao qual se converteu, dedicando-se exclusivamente à defesa da fé. Tornou-se o
principal apologista grego do século II. As obras que escreveu eram conhecidas de Eusébio,
ainda existem, e oferecem valiosas informações acerca da vida da Igreja nos meados do
Século II. Justino foi decapitado em Roma por volta do ano 165. Vários livros são atribuídos a
ele, porém só três são aceitos como genuínos: Primeira Apologia, Segunda Apologia e o
Diálogo com Trifo, o Judeu. Sua Primeira Apologia é dirigida ao imperador Antonino Pio
(138-161 a.D.), aos seus filhos Lucius e Marco Aurélio, a todo o senado romano e “a todos os
romanos”. A Segunda Apologia é dirigida ao senado romano, embora já tivesse sido
alcançado pela Primeira. Os dois foram escritos para contestar a perseguição. O Diálogo com
Trifo registra uma conversa de dois dias entre Justino e um douto judeu.

Tertuliano (155-220 a.D.). Nasceu em Cartago, um dos principais centros culturais do
Império Romano. Recebeu esmerada educação, e aos vinte anos seguiu para Roma, onde
ampliou sua formação. Regressou a Cartago no final do século II, converteu-se ao
Cristianismo, e passou a dedicar-se ao estudo das Escrituras, da literatura cristã e profana, e
dos tratados gnósticos. Iniciou uma produtiva atividade literária, voltada para a consolidação
da igreja no norte da África. Foi o principal apologista da igreja ocidental e o primeiro
teólogo cristão a escrever em latim. Contribuiu com seus escritos para fixar o léxico e a
doutrina do Cristianismo ocidental. Formado em Direito, ensinou oratória e advogou em
Roma. Suas contribuições de maior importância foram as discussões sobre a Encarnação do
Logos e a doutrina da Trindade. Foi ele quem utilizou o termo ‘Trindade’ pela primeira vez,
para referir-se ao Pai, ao Filho e ao ESPÍRITO SANTO, na obraAdversus Praxeas no ano 215.
Exortou a simplicidade da mulher no vestuário e adorno, e defendia a separação dos
cristãosdos divertimentos, da imoralidade e da idolatria, próprios do paganismo. Outro
pensamento de Tertuliano era que todos os pecados cometidos depois do batismo eram
pecados mortais.
4.7.3 Pais Polemistas
Diferentemente dos apologistas do segundo século, que procuraram fazer uma
explanação e uma justificação racional do Cristianismo para as autoridades, os polemistas
empenharam-se em responder ao desafio dos falsos ensinos dos heréticos, condenando
veementemente esses ensinos e seus mestres. Os pais desse grupo não mediram esforços
para defender a fé cristã das falsas doutrinas surgidas fora e dentro da Igreja. Apesar de a
maioria ter vivido no Oriente, os grandes polemistas vieram do Ocidente:

Irineu (130-202 a.D.). Oriundo da Ásia Menor, foi discípulo de Policarpo, de acordo
com Eusébio de Cesaréia. Irineu escreveu a Florino, um ex-condiscípulo de Policarpo, que
apostatara:“Pois os estudos de nossa juventude cresceram com nossa mente e se uniram a
ela com tamanha firmeza, que também posso dizer até o lugar em que o bendito Policarpo
costumavasentar-se e discursar; e também suas entradas, suas saídas, o caráter de sua vida
e a forma de seu corpo, e suas conversas com as pessoas, e seu relacionamento familiar com
João, conforme costumava contar, bem como sua familiaridade com os que haviam visto o
SENHOR. Também a respeito de seus milagres, sua doutrina, tudo isso era contado por
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Policarpo, de acordo com as Sagradas Escrituras, conforme havia recebido das testemunhas
oculares da doutrina da salvação”.
A maior parte de sua obra desenvolveu-se no campo da literatura polêmica contra o
ensino gnóstico, que acreditava na existência de um demiurgo distinto de DEUS. Sua primeira
obra, Adversus Haereses, título em latim que significa “Contra Heresias”, escrita entre 182 e
188 a.D., salienta-se por sua habilidade, moderação e pureza na apresentação do
Cristianismo, condenando os ensinos de Marcião.

Orígenes (185-254 a.D.). Foi o maior dos intérpretes alegóricos e o mais produtivo da
antiguidade cristã. A maior parte das informações sobre a vida de Orígenes pode ser
localizada no sexto livro da História Eclesiástica, de Eusébio. Nasceu em Alexandria, no Egito,
onde foi aluno de Clemente, o que o faria sucessor deste anos mais tarde. Ficou à frente da
escola catequética por 28 anos, levando uma vida extremamente ascética e piedosa. Devido
ao seu zelo, interpretou literalmente o texto de Mateus 19.12, que diz: “Porque há eunucos
que assim nasceram do ventre da mãe; e há eunucos que foram castrados pelos homens; e há
eunucos que se castraram a si mesmos por causa do Reino dos céus. Quem pode receber isso,
que o receba”, e mutilou-se a si mesmo.
Seu pai Leônidas morreu martirizado em 202, o que fez com que ele sentisse o mesmo
sentimento, a ponto de dizer ao pai que se encontrava preso: “Não vás mudar de ideia por
causa de nós”. Em 212 esteve em Roma, Grécia e Palestina. A mãe do imperador Alexandre
Severo, Júlia Mameia, chamou-o a Antioquia para ouvir suas lições. Morreu em Cesareia
durante a perseguição do imperador Décio. A produção literária de Orígenes foi imensa.
Segundo a estimativa, ele foi o autor de seis mil pergaminhos. Uma vez que seus
conhecimentos bíblicos eram enormes, e estava consciente de que o texto das Escrituras
continha ‘ligeiras variantes’, compôs a “Hexapla”, uma obra monumental de erudição bíblica
que não foi conservada na íntegra.

Cipriano (200-258 a.D.). Thascius Cecilius Cyprianus era de família nobre e influente
de Cartago. Converteu-se ao Cristianismo em 246 a.D., sendo posteriormente eleito bispo
em sua cidade natal, por volta de 249 a.D. Exerceu um ministério pastoral influente
produzindo vários escritos antes de ser perseguido e decapitado nos dias do imperador
Valeriano. As principais obras de Cipriano são: Tratado Sobre a Unidade da Igreja (De
Ecclesiae Unitate) e Dos Caídos (De Lapsis), ambas escritas em 251 a.D., enviadas aos
confessores romanos da fé. De Habitu Virginum (249 a.D.), De Mortalitate (252 a.D. ou mais
tarde), De Opere et Eleemosynis (252 a.D.) e uma coleção de cartas. Algumas de suas obras
são revisões dos escritos de Tertuliano, a quem Cipriano chamava de mestre. Cipriano fez a
primeira formulação das doutrinas da sucessão apostólica e da primazia do bispo de Roma.
5.O FIM DA PRIMEIRA ERA DA IGREJA
A primeira era da História da Igreja, que abrangeu os dois primeiros períodos, divididos
apenas didaticamente, termina com um resultado positivo. O Cristianismo nasceu, se
consolidou, venceu as perseguições, e implantou um sistema organizacional até então
eficiente. A doutrina da sucessão apostólicarelacionava todos os bispos a uma ininterrupta
ligação com CRISTO, através dos apóstolos. Embora tenha se degenerado com o passar do
tempo, naquele momento foi fundamental para preservar a unidade da igreja. Em cada
igreja um bispo se elevava acima dos presbíteros como bispo monárquico, e o bispo romano
passou a ser reconhecido como o primeiro. A ideia de que essa hierarquia era uma garantia
contra a divisão da igrejaera defendida por Clemente, Inácio e Irineu, e os dois últimos iam
mais além, afirmando que era a melhor defesa contra a heresia e promovia a verdadeira
doutrina.
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A igreja cristã chegou ao final desse ciclo (do ano 1 ao 313 a.D.) com as seguintes
características:
Era uma igreja purificada. As perseguições mantinham afastados todos aqueles que
não eram sinceros. Ficavam somente os fieis até a morte.
Era uma igreja com ensino unificado. Estavam unidos na doutrina, nos costumes e no
mesmo Espírito.
Era uma igreja inteiramente organizada. Os bispos governavam as igrejas, e os
presbíteros e diáconos tinham suas funções recebidas dos bispos.
Era uma igreja em crescimento. Constituía-se na organização mais poderosa dentro do
Império Romano. O historiador Gibbon declara que ao final do período das perseguições
10% da população era cristã. Muitos escritores aceitaram as declarações Gibbon, apesar de
não serem muito certas. Recentemente o assunto foi cuidadosamente investigado, e a
conclusão a que os estudiosos chegaram, foi que o número de membros da igreja, e seus
aderentes, chegou a vários milhões sob o domínio de Roma. A prova mais evidente desse
fato foi a descoberta, nas catacumbas de Roma, de túneis subterrâneos com vasta extensão,
que durante dois séculos foram os lugares de refúgio, reunião, e cemitério dos cristãos. As
sepulturas dos cristãos nas catacumbas, segundo o demonstram inscrições e símbolos,
conforme cálculos de alguns estudiosos, sobem a milhões. Acrescente-se a esses muitos
outros que não foram sepultados nas catacumbas, e veja-se então quão elevado deve ter
sido o número de cristãos em todo o Império Romano.

TERCEIRO PERÍODO – A IGREJA IMPERIAL (313-476 a.D.)
INTRODUÇÃO
A declaração do Cristianismo como religião oficial do império trouxe várias vantagens à
religião cristã, dentre as quais podemos relatar: o rápido crescimento do Cristianismo, a
isenção de impostos e do serviço militar ao clero, a construção de grandes catedrais nas
principais cidades do império e a devolução dos bens confiscados pelo Estado. Todas as
perseguições cessaram para sempre, de 313 até o término do império. A espada foi não
somente embainhada, mas enterrada.
Mas essa oficialização do Cristianismo também trouxe consequências trágicas para a
Igreja, como, por exemplo, a sua paganização. Os convertidos à fé cristãtinham a tendência
de levar suas velhas ideias para seu novo ambiente. Milhares de pessoas que ainda eram
pagãs penetraram na Igreja a fim de obter vantagens especiais e favores que advinham de
tal filiação. Essas pessoas vinham para a Igreja não porque tinham plena consciência de seus
pecados, mas por causa das benesses que recebiam. Dessa forma, permaneciam com seus
hábitos e costumes, sem se importar em agradar a DEUS, e chegaram em quantidades muito
maiores do que a capacidade da Igreja de instruí-los ou assisti-los. Acostumados aos rituais
pagãos mais complicados, não gostaram da simplicidade do culto cristão, e começaram a
introduzir suas práticas e crenças pagãs no seio da Igreja. Gradualmente, por causa da
negligência da Bíblia e da ignorância do povo, a Igreja foi se contaminando, perdendo
paulatinamente sua identidade de igreja cristã fiel a JESUS CRISTO e à doutrina dos apóstolos.
1. O CONCÍLIO DE NICEIA
Em 330 a.D. Constantino inaugurou uma nova capital do império. No breve espaço de
50 anos, a antiga Vila de Bizâncio transformara-se na majestosa Constantinopla (hoje
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Istambul, capital da Turquia), também chamada Nova Roma. Um de seus locais prediletos de
residência e governo era a pequena cidade de Niceia, perto de Constantinopla, de onde
administrava, junto com sua corte, os assuntos da Igreja e do império no Oriente. Quando
estava no Ocidente, Constantino morava em Milão, no norte da Itália, deixando Roma
praticamente abandonada.
Até então os concílios tinham sido compostos por bispos e presbíteros de uma
província, mas a partir do reinado de Constantino foram elevados à categoria de Concílios
Gerais ou Ecumênicos, que o imperador reunia e dissolvia à sua vontade. Foi em Niceia que
Constantino convocou todos os bispos da Igreja para resolver o debate a respeito da pessoa
de CRISTO e da Trindade, diante da controvérsia ariana.
O concílio durou aproximadamente dois meses e tratou de muitas questões que
confrontavam a Igreja. Aproximadamente vinte “cânones” ou decretos distintos foram
promulgados pelo imperador e pelos bispos, que variavam desde a deposição de bispos
relapsos até a ordenação de eunucos. Além disso, o bispo de Alexandria foi declarado
“patriarca” dos bispos das regiões da África do Norte e arredores, e o bispo de Roma o
legítimo líder emérito dos bispos ocidentais. Dos 318 bispos presentes na abertura do
concílio, somente 28 eram abertamente declarados arianos. O próprio Ário não recebeu
permissão para participar do concílio por não ser bispo. Foi representado por Eusébio de
Nicomedia e Teogno de Niceia. Alexandre de Alexandria dirigiu o processo jurídico “Ário e o
Arianismo”, auxiliado por seu jovem assistente Atanásio, seu sucessor no bispado de
Alexandria. Desse concílio, em que os arianos foram condenados, surgiu o credo de Nicéia:
“Cremos em um só DEUS, Pai onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis;
e em um só SENHOR, JESUS CRISTO, o Filho de DEUS, gerado pelo Pai, unigênito, isto é,
sendo da mesma substância do Pai, DEUS de DEUS, Luz da Luz, DEUS verdadeiro do DEUS
verdadeiro, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas
todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra; o qual, por nós homens e
por nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, e sofreu, e morreu e
ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e novamente deve vir para julgar os vivos e os
mortos; e no ESPÍRITO SANTO. E a todos que dizem: “Ele era quando não era”, e “antes
de nascer, Ele não era”, ou que “foi feito do não existente”, bem como aqueles que
alegam ser o Filho de DEUS “de outra substância ou essência”, ou “feito”, ou “mutável”,
ou “alterável” a todos esses a Igreja Católica e Apostólica anatematiza”.
Ao falecer, em 337 a.D., Constantino deixou o império dividido entre seus três filhos:
Constantino II, Constante e Constâncio. Nenhum deles esteve à altura do pai. Os dois
primeiros tiveram a seu cargo o Ocidente, e Constâncio era senhor absoluto do Oriente. Em
379 a.D. estava no poder do Oriente o espanhol Teodósio, intrépido defensor da fé cristã,
que em 380 fez publicar um edito sobre a fé católica, impondo a todos os súditos o símbolo
de Nicéia. Em 391 Teodósio e Valentiniano II proibiram, de modo absoluto, o culto pagão.
Senhor único do império no ano seguinte, Teodósio venceu por completo, também no
Ocidente, a resistência pagã. Os adeptos do politeísmo, não podendo mais viver tranquilos
nas cidades, refugiaram-se nas aldeias, onde dificilmente os atingiria a legislação vigente. Daí
a designação de pagãos (paganus = aldeão) aos persistentes na idolatria.
O imperador Teodósio pode ser considerado o fundador da Igreja Católica Apostólica
Romana. Ele assinou um decreto9 que tornava oficial a fé católica “transmitida aos romanos
pelo apóstolo Pedro, professada pelo Pontífice Dâmaso e pelo Bispo de Alexandria, ou seja, o
reconhecimento da Santa Trindade do Pai, do Filho e do ESPÍRITO SANTO”. Com estas palavras,
9

Autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana informam como a data precisa da ocorrência desse fato 28
de fevereiro de 380.
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Teodósio abraçava, para si e para o Império, o Credo que, proveniente dos Apóstolos, era
professado então pelo bispo Dâmaso (366-84) de Roma, pelo ocidente e pelo Bispo Atanásio
de Alexandria (pelo oriente), grande defensor da fé ortodoxa na controvérsia contra os
arianos. Assim o Cristianismo, que Constantino I tornara lícito em 313 a.D., era feito religião
oficial do Império Romano por Teodósio em 380 a.D.
O desvirtuamento das doutrinas cristãs mostrou sua face inaceitavelmente cruel: de
perseguidos os cristãos passaram a perseguidores, infligindo aos que não abraçavam a fé,
chamados hereges, os mesmos sofrimentos físicos que eles e seus mártires haviam sofrido.
Com o decorrer do tempo, a igreja tinha um sacerdócio suntuosamente vestido que
fazia ofertas de sacrifícios, um ritual complicado, imagens, água benta, incenso, monges,
freiras, a doutrina do purgatório e, de um modo geral, a crença de que a salvação podia ser
alcançada por meio de obras e não pela graça. A igreja em Roma e, de um modo geral, as
igrejas por todo o império, deixaram de constituir a igreja cristã apostólica, transformandose numa grande monstruosidade religiosa.
2. A VIDA NA IGREJA
“Se o término da perseguição foi uma bênção, a oficialização do Cristianismo como
religião do Estado foi, não há dúvida, maldição”. O Pastor Metodista Jesse Lyman Hurlbut,
erudito estudioso da História da Igreja, respeitado em todo mundo, autor de diversas obras
sobre o assunto, usa essa frase forte para resumir as consequências da relação oficial
promíscua entre o Estado e a Igreja. Alguns aspectos se destacaram logo de início:
O Declínio Moral: A maioria das pessoas que entrava na igreja era pagã, gente de vida
reprovável, e que não conhecia a JESUS nem seus ensinamentos de arrependimento e
perdão. As pessoas só eram instruídas, quanto aos deveres da vida cristã, depois de
entrarem na igreja, em vez de o serem antes. Para certos atos julgados imorais, havia penas
severas; para ofensas menores, havia penitências (confissões públicas, jejuns e orações);
para faltas mais graves, havia a excomunhão. No período medieval esta disciplina se
acentuou muito.
O Movimento Monástico: O desejo de muitos por uma vida espiritual mais elevada, o
descontentamento com os costumes que os cercavam, e o desejo de salvação levou homens
e mulheres a se afastarem das multidões. Em grupos ou isoladamente, retiravam-se para
cultivar a vida espiritual, através da meditação, oração e costumes ascéticos, vivendo
separados do mundo e livres dos embaraços da sociedade. Era uma crença comum na época
que o mal estava na matéria, inclusive no próprio corpo. Cria-se que a santidade era
alcançada pela completa negação dos desejos. A vida monástica oferecia esta oportunidade.
Esse movimento foi fundado por Antão, no Egito, por volta do ano 320, e se espalhou pelo
mundo. Enquanto na Ásia e na África os monges tinham uma vida solitária e individual, na
Europa surgiram locais onde o trabalho era ligado à oração, os chamados mosteiros.
O Culto na Igreja. A liberdade que o Cristianismo tinha, e o desenvolvimento
econômico modificaram substancialmente o culto:
a) Surgiram muitas liturgias e formas de oração. A Ceia do Senhor e o Batismo
tornaram-se ritos que somente poderiam ser dirigidos por um ministro credenciado;
b) Apareceu o elemento musical, sendo introduzidos coros e cânticos. Muitos hinos
foram compostos nessa época;
c) Cerca do ano 405, as imagens dos santos e dos mártires começaram a aparecer na
igreja, e a adoração à virgem Maria substituiu a adoração a Vênus e a Diana. Os templos
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tornaram-se maiores e cheios de decoração, deu-se importância para a arquitetura. Paredes
e colunas cobriram-se de pinturas, mosaicos e desenhos;
d) O ‘ancião’ evoluiu de pregador a sacerdote. A pregação passou para um plano
secundário;
e) A Santa Ceia passou a ser chamada Eucaristia e se tornou uma cerimônia
imponente. Não era mais uma recordação da morte vicária do Senhor, mas um sacrifício que
o sacerdote oferecia em favor do povo, eficaz para salvação.
f) O culto cristão foi transformado pelos pagãos que entraram na igreja sem conversão.
Era natural que se admirassem os mártires e algumas pessoas conhecidas por sua santidade.
Porém, acostumadas a cultuar deuses,essas pessoas – que eram a grande maioria – não
demoraram a adorar esses santos, os lugares onde nasceram, viveram e morreram; seus
objetos pessoais passaram a ser relíquias e até partes de seus corpos passaram a ser
venerados. Logo começaram a atribuir a esses objetos poderes miraculosos.
O Batismo Infantil, que Tertuliano criticava e Cipriano apoiava, e o batismo clínico –
batismo de doentes – surgiram neste período.
Esse período também foi marcado pela construção de grandes e suntuosos templos,
com destaque para a igreja de Santa Sofia10, que por onze séculos foi a grande Catedral do
Cristianismo, edificada por ordem de Constantino.
Também nesta época surgiu o clico de festas no ano eclesiástico, sendo a Páscoa a
primeira dessas festas. Só depois do ano 350 o Natal foi purificado dos elementos pagãos
que o compunham, e então aceito como uma festa cristã. A Quaresma, o período de 40 dias
anteriores à Páscoa, destinado à penitência e contenção dos apetites da carne, foi aceito
como parte do ciclo litúrgico depois do Natal.
3.O DESENVOLVIMENTO DO PODER DENTRO DA IGREJA
Por causa dos concílios gerais ou ecumênicos, cuja autoridade era exercida pela
publicação dos credos que decidiam quais doutrinaseram aprovadas pela Igreja, os bispos
conseguiram tal engrandecimento que se considerava a igreja constituída somente por eles.
Quando os bispos se reuniam, acreditava-se que a Igreja estava reunida sob a direção do
ESPÍRITO SANTO prometido. Estabeleceu-se então uma hierarquia organizacional chamada
Igreja Católica, que quer dizer Igreja Universal, unida no mesmo pensamento e organização:
Bispo: responsável por uma única igreja
Bispo Diocesano: responsável por várias igrejas (que formam a diocese)
Bispo Metropolitano: responsável por várias dioceses
Bispo Patriarca (ou patriarcal): responsável pela igreja de uma das cinco mais
importantes cidades do império na época: Alexandria, Antioquia, Constantinopla, Jerusalém
e Roma.
Esse formato deu as seguintes características à igreja católica:
a) O clero exercia poder e domínio demasiados sobre o povo;
b) Os concílios criavam as leis eclesiásticas;
c) O culto era impressionante e cheio de mistérios;
d) Estabeleceram-se dogmas autoritários, sendo condenados como hereges os que não
concordavam com eles;
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Em 1453 essa catedral foi tomada pelos turcos e transformada em Mesquita.
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e) Uma doutrina de Agostinho,chamada Sanção Apostólica, dizia que JESUS escolheu os
apóstolos, e estes escolheram os primeiros bispos. JESUS delegou, através do ESPÍRITO SANTO,
os dons para que os bispos dirigissem a igreja. A verdadeira igreja se caracterizava por seus
bispos possuírem a legítima sucessão apostólica. Somente na igreja destes bispos havia
salvação, que no caso, era a Igreja Católica.

3.1 O Engrandecimento do Bispo de Roma
O fato da igreja estar organizada conforme o modelo do governo imperial - autoridade
centralizada – fortalecia a tendência da nomeação de um cabeça, ou seja, alguém que
liderasse a igreja como um todo. Fazia-se a pergunta: "Se os bispos governam as igrejas,
quem governará os bispos?" Durante algum tempo os cinco patriarcas reclamaram para si
esta autoridade central, que recebeu o título de Papa (pai em latim). Posteriormente, só os
bispos de Roma e Constantinopla permaneceram na disputa.

3.1.1 Por que o bispo de Roma tinha mais poder que os outros e tornou-se Papa?
a) Pretensão Petrina. A igreja de Roma era a única que declarava poder mencionar o
nome de dois apóstolos como fundadores, Pedro e Paulo. Surgiu a tradição de que Pedro foi
o primeiro bispo de Roma, transmitindo essa autoridade para seus sucessores, logo os
bispos de Roma deveriam ser Papas. O argumento sustentado era que CRISTO deu a Pedro a
primazia dentre os apóstolos (Mt. 16.18-19 e Jo. 21.15-19).
Deve-se ter em mente que, na narrativa de Mateus,CRISTO usa duas palavras para
rocha. CRISTO chamou Pedro de petros ou pedra, mas ele estava falando da rocha sobre a
qual edificaria sua igreja como petra,uma rocha viva. Há uma boa razão para se crer que a
interpretação correta é que CRISTOestava, com a palavra ‘rocha’ se referindo à confissão
petrina deJESUS como sendo “o CRISTO, o FILHO do DEUS vivo”. Deve-se lembrar ainda que
CRISTO disse que Pedro o abandonaria na crise do jardim, que Satanás o derrotaria (Lc. 22.3132) e que CRISTO teve que exortá-lo a cuidar de Seu rebanho e perdoá-lo por tê-lo
traído.Acrescente-se que poderes semelhantes aos mencionados em conexão com Pedro,
em Mt. 16.19, foram também conferidos aos outros apóstolos (Jo.20.19-23).
b) Porque era o bispo da antiga capital do mundo;
c) Porque era costume apelar para ele em questões eclesiásticas, e algumas questões
civis, devido à prolongada ausência do imperador da capital;
d) Porque a igreja de Roma possuía um Cristianismo prático. Nenhuma outra igreja a
sobrepujava no cuidado para com os pobres, não só entre seus membros, mas também
entre os pagãos, nas ocasiões em que se manifestavam a peste e a fome. A igreja de Roma
havia oferecido auxílio liberal às igrejas perseguidas em outras províncias.
e) Porque estava distante do Imperador. A distância geográfica do Imperador do resto
da Europa, fez com que aumentasse a influência dos bispos de Roma junto ao povo de toda
a Europa. A lealdade dedicada ao imperador foi pouco a pouco transferida para o bispo de
Roma, a ponto de ser considerado a autoridade mais importante da igreja.
f) Os bispos de Roma eram em geral mais fortes, mais sábios e mais enérgicos que os
de Constantinopla, por esta razão sua influência era sentida em toda a Igreja. A tradição
imperial, que tornara Roma a senhora do mundo, ainda estava presente na sociedade
romana. Alegava-se que enquanto Roma fizera os imperadores, os imperadores fizeram
Constantinopla.
g) A igreja de Roma se manteve muito mais conservadora que a de Constantinopla,
pouco influenciada por seitas e heresias, e era considerada a coluna do ensino ortodoxo.
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h) No Concílio de Calcedônia (451) foi declarado que Roma era a principal igreja do
Império e Constantinopla a segunda.
4.A QUEDA DO IMPÉRIO ROMANO OCIDENTAL
4.1 As Causas da Queda
a) A divisão do império. A extensão alcançada pelo Império Romano não permitia mais
que uma só pessoa o governasse. Diocleciano havia iniciado a divisão da autoridade em 305.
Constantino nomeou imperadores aliados para ajudá-lo, e no ano 395 Teodósio completou a
separação. O Império passou a ser conhecido como Oriental (Grego) e Ocidental (Latino),
seguindo a divisão linguística das regiões: o Oriental falava grego, o Ocidental falava latim, e
a Igreja mais tarde usou essa mesma divisão.
b) As riquezas do Império eram cobiçadas pelas tribos invasoras;
c) Após séculos de paz, o exército romano havia perdido a prática de guerrar;
d) Os bárbaros11, fisicamente mais fortes, e mais intépridos, estavam mais aptos para a
guerra;
e) O Império estava debilitado pelas Guerras Civis;
f) O movimento das tribos asiáticas. Acredita-se que a escassez de chuva transformou
campos férteis em desertos na Ásia Central. O feroz rei dos hunos, Átila, constituiu-se no
mais terrível inimigo do império, porém muitas outras tribos haviam invadido e dividido o
Império sucessivamente.
Em 476, Odoacro, rei de uma tribo germânica, invadiu a cidade de Roma, foi
proclamado rei da Itália, e pôs fim ao Império Romano Ocidental, que durou 1.500 anos e
influenciou grandemente a história da humanidade.O fato marcante para a Igreja foi o
crescimento do seu poder. A evangelização de muitas tribos bárbaras expandiu e reforçou
sua posição imperial.
4.2 Os Pais Pós-Nicenos
Entre os Concílios de Niceia (325) e Calcedônia (451), vários dos mais capazes pais da
igreja cristã desempenharam seu ministério. Eles procuraram estudar a Bíblia em bases mais
científicas, a fim de desenvolverem mais a teologia cristã. Seguiram a escola antiocana ou
síria de interpretação, enfatizando o significado histórico-gramatical da Bíblia, na intenção
de descobrir o significado que o escritor sagrado tinha para aqueles a quem escreveu.
Evitaram a tendência alegoratizante praticada pelos seguidores da escola alexandrina, ainda
grandemente influenciados por Orígenes.
4.2.1 Pais do Oriente

Eusébio(265-339) – O pai da história da igreja.
Ambrósio de Milão (340-397) – O primeiro dos pais latinos, foi eleito bispo antes de
ser batizado, repreendeu o imperador Teodósio por causa de sua crueldade e obrigou-o a
confessar-se.

João Crisóstomo (345-407) – “A boca de ouro”, assim chamado por sua grande
eloquência e competência como expositor da Bíblia. Seus sermões duravam horas e eram
chamados ‘sermões de fogo’. Era bispo de Constantinopla e pregava para grandes multidões
11

Os romanos chamavam ‘bárbaros’ todos os povos que não fossem eles mesmos, os gregos e os judeus.
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na Catedral de Santa Sofia. Foi exilado pelo imperador Acádio por sua independência, zelo
reformador e coragem. Para ele, não deveria haver divórcio entre moral e religião “a cruz e a
ética devem caminhar de mãos dadas”, dizia ele. Morreu no exílio, mas seu corpo foi levado
à Constantinopla e sepultado com grandes honras.

Jerônimo (340-420) – O mais erudito dos pais latinos. Traduziu a Bíblia para o latim,
que ficou conhecida como Vulgata Latina, por usar uma linguagem comum e acessível.
Agostinho (354-430) – Bispo de Hipona, cidade ao norte da África, considerado o
maior expositor da teologia cristã depois de Paulo. Suas duas grandes obras principais são A
Cidade de Deus, na qual defendia que o Cristianismo deveria ocupar o lugar do império que
se dissolvia, e Confissões, que contém profundas revelações de sua própria vida, com
destaque para a narrativa de seu novo nascimento.
Agostinho foi protagonista da única controvérsia prolongada desse período, surgida na
igreja ocidental, que dizia respeito ao pecado e à salvação. Teve origem com Pelágio, monge
que foi da Grã-Bretanha para Roma, cerca do ano 410. Sua doutrina (pelagianismo)
declarava que nós não herdamos as tendências pecaminosas de Adão, mas que a alma faz a
sua própria escolha, seja para pecar, seja para viver retamente. Que a vontade humana é
livre e cada um é responsável por suas decisões. Contra essa ideia insurgiu-se Agostinho, que
sustentava que Adão representava toda a raça humana, que no pecado de Adão todos os
homens pecaram e são pecadores, e todo o gênero humano é considerado culpado. Que o
homem não pode aceitar a salvação unicamente por sua própria escolha, mas somente pela
vontade de DEUS, o qual é quem escolhe aqueles que devem ser salvos. A vontade do
homem é tão limitada que ele nada pode fazer por sua salvação, mas DEUS pode revitalizar a
vontade humana, para que aceite a graça que Ele oferece àqueles que elegeu para salvação.
A doutrina de Pelágio foi condenada pelo Concílio de Cartago, no ano 418, e a teologia de
Agostinho tomou-se a regra ortodoxa da igreja. Somente mais tarde, nos tempos modernos,
na Holanda, sob a orientação de Armínio (ano de 1600), e no século dezoito com João
Wesley, é que a igreja se afastou do sistema doutrinário agostiniano.
Ao fim deste período vemos a igreja caminhando a passos largos para a secularização,
deixando de impactar o mundo e sendo fortemente influenciado por ele. Porém, havia o
remanescente fiel, alguns grupos numericamente pequenos, geralmente isolados, que
mantiveram a fé cristã em pureza, perdurando por toda a Idade Média até o século XVI,
quando um reavivamento religioso do Ocidente, conhecido como Reforma, sacudiu a Igreja
nos seus alicerces.

QUARTO PERÍODO – A IGREJA MEDIEVAL
INTRODUÇÃO
Adentramos agora num período de aproximadamente mil anos, identificado como
Idade Média (375-1066), também chamado“A Era das Trevas”, cujo fato marcante foi o
desenvolvimento do poder papal. O bispo de Roma, que já era chamado Papa, afirmava ser o
‘bispo universal’ e ‘chefe da igreja’. Agora o veremos reivindicando a posição de governante
das nações, acima de reis e imperadores. O desenvolvimento desse poder teve três fases:
crescimento, culminância e decadência.
1. O CRESCIMENTO DO PODER PAPAL
1.1 O que Deu Poder aos Papas?
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Com a queda do Império Romano, vários líderes surgiram na Europa, e a instabilidade
política deu ao governo da Igreja, na figura do Papa, a única representação de governo
permanente. Os papas exerciam justiça, ainda que usando o temor da excomunhão, que na
época representava morte eterna, os papas conseguiam se sobrepor a reis e imperadores,
representando um poder moral. Na ausência de um governo civil forte, o Papa passou a ser
reconhecido também como governante civil.
Apareceram coleções de documentos (decisões de Concílios, decretos e cartas papais),
que continham doações, decisões e favores concedidos pelos imperadores (especialmente
Constantino) ao clero e à Igreja colocando-a em lugar privilegiado. Aceitos de início sem
questionamento, posteriormente ficou provado que na sua maioria esses documentos eram
falsos, pois comparando-se a linguagem usada na escrita, os nomes dos locais mencionados
e outros detalhes, verificou-se que não condiziam com os da época dos acontecimentos.
Essas adulterações de documentos ficaram conhecidas como ‘fraudes pias’, e ocorreram
também em outros momentos da história da igreja de Roma.
As missões também contribuiram para o engrandecimento papal, pois os missionários
não só evangelizavam, mas tornavam os povos das terras conquistadas obedientes ao papa,
e a vitória não era do só do Cristianismo, mas também uma vitória do papa.
Outro fator preponderante foi o avanço do islamismo na Ásia Ocidental e a na África,
que enfraqueceu a Igreja Cristã no Oriente. Os patriarcas de Alexandria, Antioquia e
Jerusalém caíram sob o domínio islâmico.
2. OS PRINCIPAIS PAPAS
a) NaÉpoca do Crescimento –Gregório I, o Grande (530-604): Foi prefeito de Roma, e
como havia sido diplomata antes de dedicar-se à vida religiosa, usou esta experiência em
favor do papado. Enviou missionários para evangelizar a Inglaterra, após ter visto escravos
loiros de olhos azuis em Roma, e ficar sabendo que eram ingleses. Levou a fé cristã a
diversas nações da Europa e conseguiu alcançar os visigodos arianos da Espanha. Contendeu
com o bispo de Constantinopla, João, quando este começou a usar o título de Bispo
Universal. Tomou para si o título de "Servo dos servos" (ainda usado pelos Papas) e
reinvindicava o título de "Sucessor de Pedro". Resgatou o o dogma “fora da Igreja Católica
Romana não há salvação”.
b) Na Época do Apogeu

Nicolau I (858-867). Foi um dos mais capazes líderes que ajudaram a consolidar a obra
de fortalecimento do papado. Ele sustentou, por escrito e na prática, a supremacia do papa
da igreja como alguém que era responsável pelo bem-estar do fiel, e sobre os governantes
temporais, em matéria de moral e religião. Em diversos episódios disciplinou bispos e
imperadores por questões de moralidade. Precisou intervir na igreja do oriente quando o
imperador Miguel depôs o patriarca Inácio. Fócio, que assumiu no lugar dele, indicado pelo
imperador por razões políticas, levou a contenda para questões doutrinárias ao fazer
alterações no credo relativas à Trindade. Entretanto, Nicolau, que tinha sido muito bem
sucedido no exercício de sua supremacia no ocidente, fracassou no oriente.

Hidelbrando (adotou posteriormente o nome Gregório VII) (1073-1085). Reformou o
clero corrompido elevando as normas de moralidade; exigiu o celibato de todos os
sacerdotes, o que até então era uma determinação não cumprida; interrompeu por pouco
tempo o exercício da simonia (compra e venda de cargos na igreja); libertou a igreja da
influência do Estado; impôs a soberania da igreja sobre o Estado (Henrique IV foi humilhado
por ele); decretou que qualquer acusação contra sacerdotes, ou problemas relacionados
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com a igreja, fossem julgados por tribunais eclesiásticos; estabeleceu o Colégio de Cardais,
para eleição dos papas, existente até hoje. Seu grande sonho era ”O Cristianismo deve
governar o mundo”.

Inocêncio III (1198-1216): Em sua posse declarou: "O Sucessor de Pedro, o bispo de
Roma, ocupa uma posição intermediária entre DEUS e o homem. É inferior a DEUS, porém,
superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém". Elegeu imperador de
Roma Otto Brunswick, mais tarde o depôs por Insubordinação e assumiu o governo civil de
Roma; obrigou Felipe Augusto, rei da França, aceitar de volta sua esposa depois da
separação, que julgou ser sem motivos justos; excomungou o rei João Sem Terra, da
Inglaterra, obrigando-o a entregar a coroa ao legado papal, para recebê-la de volta como
súdito do papa (por este motivo pagava impostos anuais ao papa); instituiu a Quarta
Cruzada; perseguiu os Albigenses; atingiu o ponto culminante de seu governo no Concílio de
Latrão em 1215.
c) Na época da Decadência - Bonifácio VIII (1294-1303):escreveu na bula
UnanSaneiam:"Nós declaramos, afirmamos definimos e pronunciamos que é absolutamente
necessário para a salvação, que a criatura humana esteja sujeita ao papa de Roma”. Possuía
as mesmas ambições e pretensões que os papas anteriores, porém não foi obedecido.
Proibiu o rei da Inglaterra, Eduardo I, de tributar sobre as propriedades da Igreja e sobre as
receitas dos sacerdotes, mas foi obrigado a recuar, emitindo um tratado que dizia que os
sacerdotes e bispos "davam" parte do que recebiam para os gastos do reino. Questionou
Felipe, o Formoso (ou o Belo), rei da França, que lhe declarou guerra. O rei prendeu o papa
por pouco tempo, e Bonifácio VIII morreu logo depois.
Outros dois fatos importantes marcaram o papado nesse período:
a) O Cativeiro Babilônico(1303-1377).Após a morte de Bonifácio VIII, o rei Felipe da
França mudou a sede da igreja de Roma para Avinhão (na França), e começou a nomear os
papas. A igreja Católica chamou este período, que durou aproximadamente 70 anos, de
Cativeiro Babilônico.
b) O Grande Cisma. Devido à instabilidade reinante, vários aspirantes ao papado
surgiram em Roma e até em outros lugares. Alguns se denominavam papas e tinham toda
uma corte com eles. Isto criou na Igreja Católica o 1º Grande Cisma - que quer dizer
exatamente isso, as pessoas ficaram ‘cismadas’ e não sabiam qual era o verdadeiro papa
sucessor de Pedro. Em 1377 Gregório XI voltou para Roma e em 1414 foi realizado o Concílio
de Constança, que depôs os quatro papas existentes na época e elegeu um outro.
3. O SACRO IMPÉRIO ROMANO
A tentativa de organizar novamente um governo civil forte, que não existia desde 476,
surgiu com Carlos Magno, neto de Carlos Martel, rei da França de 742 a 814, coroado pelo
papa Leão III, no ano 800, como Imperador Romano. Chegou a dominar quase toda a Europa
Ocidental (norte da Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, Áustria e Itália). No ano 951
esses países formavam o Sacro Império Romano, porque acreditava-se que todo governo,
mesmo civil, era instituído por DEUS e empossado pelos Papas. A sucessão de imperadores
no Sacro Império Romano só acabou no ano de 1805, quando Napoleão alcançou o clímax
de poder.
4. A SEPARAÇÃO DAS IGREJAS LATINA E GREGA
A separação das igrejas foi oficializada no século XI, quando um representante do
papa, no ano 1054, depositou no altar da Igreja de Santa Sofia uma bula papal
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excomungando o patriarca da cidade. O patriarca de Constantinopla fez o mesmo com o
papa de Roma. Essa mútua excomunhão só foi removida em 7 de dezembro de 1965, pelo
Papa Paulo VI (igreja do ocidente) e pelo patriarca Atenágoras (igreja do oriente). As causas
da separação, na verdade, eram triviais, apesar de representarem séculos de discussão.
a) Diferença de Raças. A igreja do ocidente era formada por latinos e germânicos; a do
oriente por gregos e asiáticos. Essa diferença gerava incompreensão e falta de simpatia.
b) Havia dois governos civis: Império do Ocidente e Império do Oriente.
c) Diferença doutrinária sobre o ESPÍRITO SANTO. No Ocidente diziam que vinha do Pai e
do Filho; no Oriente que vinha somente do Pai.
d) Diferentes usos e costumes. No ocidente adotavam o celibato, adoração a imagens
e a hóstia12. No oriente os sacerdotes se casavam, as imagens eram apenas objeto de
decoração em forma de quadros e não esculturas; usavam pão comum na celebração da
Santa Ceia.
5. MUDANÇAS DOUTRINÁRIAS NA IGREJA ROMANA – O ESTABELECIMENTO DOS
PRINCIPAIS DOGMAS
 Prerrogativas Papais: o papa acima de tudo e de todos;
 A transubstanciação foi promulgada como doutrina da igreja em 1215.
 A doutrina do purgatório foi oficializada no Concílio de Florença em 1439.
 As orações pelos mortos e aos santos foram oficialmente reconhecidas em 787.
 A adoracão à Maria (Mariolatria). Em 431, no Concílio de Éfeso, declarou-se Maria
como mãe de DEUS. Essa decisão foi alvo de fortes oposições, mas prevaleceu no Concílio.
Em 1854 foi promulgado pela Igreja o conceito que Maria nasceu sem pecado – o dogma
daImaculada Conceição.
 A confissão deixou de ser pública e tornou-se auricular (ouvido a ouvido). A primeira
vez que foi exigida a confissão auricular aconteceu em 763.
 Locais deculto - Os principais edifícios da Idade Média não foram construídos para
fins comerciais ou administrativos e sim para a religião. A importância desses templos
também reside no fato de serem expressões de arte na Idade Média.
 Sacerdócio - O sacerdócio de todos os crentes foi praticamente esquecido (1Pe. 2.9).
A classe sacerdotal estava acima dos leigos, possuía uma graça especial e autoridade divina,
e era indispensável para o acesso a DEUS. O altar em que oficiava, e sobre o qual oferecia de
novo o sacrifício do corpo e do sangue de CRISTO, veio a ser o lugar mais importante do
edifício e foi separado da nave da igreja. As roupas passaram a ser consideradas como parte
essencial do equipamento do sacerdote. Os decretos papais eram tidos com a mesma
autoridade das decisões dos Concílios. Abaixo dos papas estavam os arcebispos que
governavam as províncias, depois os bispos que governavam as dioceses. Esses exerciam
poder sobre o clero, cuidavam das instituições de caridade, supervisionavam as escolas, e
presidiam os júris no julgamento de questões que se relacionassem com a Igreja. Somente
os bispos ministravam confirmação e ordenação. Muitas vezes exerciam governo temporal
ao lado do espiritual. Os padres ou párocos eram as pessoas através de quem o homem
comum tomava contato com a igreja. Ele dispunha de poder quase absoluto sobre o povo.
Ministrava os sacramentos julgados necessários à salvação, no confessionário conhecia e
12

A palavra hóstia significa ‘vítima’. Para a igreja católica romana, na transubstanciação ela passa a ser o
cordeiro completo – corpo e sangue – por isso quando foi instituída a hóstia o vinho foi suprimido da
celebração da Ceia, que chamam eucaristia.
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controlava a conduta do povo, ministrava às crianças a instrução religiosa e o ensino básico.
Fazia caridade com as esmolas do caixa da Igreja. Era ao mesmo tempo ministro, mestreescola, polícia, juiz em pendências menores, despenseiro dos pobres. Nem todos faziam
tudo isto, mas essa era a ideia da época com relação aos padres.
 O incenso no princípio era usado só para desinfecção dos edifícios. Durante quatro
séculos não estava relacionado com o culto, e não se pode precisar quando passou a fazer
parte dele.
 Os Sacramentos - Acreditava-se que os sacramentos tinham em si mesmos poder
salvador, independente da condição espiritual do pecador, sua fé ou falta de fé, mas só
tinham esse poder quando ministrados por um sacerdote ordenado pela igreja. São eles:
Batismo; Confirmação (crisma); Eucaristia; Penitências; Extrema Unção; Ordem e
Matrimônio.
 A disciplina era o método principal usado pela igreja para guiar o povo. Constituía-se
de confissão (ao menos uma vez no ano) e penitência, que envolvia sacrifícios, aceitos como
prova de arrependimento. Os sacerdotes usavam livros que detalhavam as penitências
apropriadas às várias naturezas de pecado. A Igreja queria com isso que os homens
parassem de pecar, por saberem que haveria pesados sacrifícios caso o fizessem.
 Absolvição - Quando o sistema começou a desenvolver-se, o sacerdote depois da
penitência pronunciava a absolvição, que era considerada como o perdão de DEUS concedido
ao pecador. Mais tarde, prevaleceu a ideia de que a igreja, através dos sacerdotes, podia não
somente declarar perdão, mas concedê-lo judicialmente.
 Indulgências - A igreja ensinava que com confissão, penitência e absolvição era
removida a culpa do pecado e o castigo eterno, mas que permanecia ainda o castigo
temporal, que era pago principalmente com as penas do purgatório (estado de sofrimento
purificador após a morte). A igreja dizia que podia diminuir as penas do purgatório se o
pecador, enquanto na terra, cumprisse certas exigências. Essa redução de penas chamava-se
indulgência e passou a ser objeto de comércio.
 Excomunhão - A igreja infligia punição aos que não se submetiam à disciplina, que
variavam da suspensão dos sacramentos, pagamento de multas até a excomunhão (expulsão
da igreja) para os casos mais graves. Os fieis eram impedidos de manter contato com o
excomungado,que em alguns países perdia os direitos legais e era considerado fora da lei. A
excomunhão representava a expulsão da sociedade humana. Entendia-se que estar fora da
igreja era estar condenado ao castigo eterno.
 Tribunais eclesiásticos - Além do sistema disciplinar a Igreja controlava os homens
pelas leis aplicadas por seus próprios tribunais. Todas as pessoas na Idade Média estavam
sujeitas às leis do país e às leis eclesiásticas (a Igreja possuía um governo internacional).
Existiam tribunais em três instâncias - dos bispos, dos arcebispos e do Papa.
 Inquisição - Organização eclesiástica destinada a indagar, descobrir e punir o que a
Igreja considerava heresia ou discordância de seus ensinos. Combinação de força policial
com sistema judicial. Em 1239 foi reconhecida publicamente em sua função de descobrir
hereges, sendo dado aos inquisitores plenos poderes para entrarem e darem buscas em
todas as casas e edifícios, e sujeitar os suspeitos a todo e qualquer exame que julgassem
necessário.
6. O SURGIMENTO DO PODER MAOMETANO
O movimento que agora chama a nossa atenção é a religião e o império fundados por
Maomé, no início do sétimo século, o qual tomou uma após outra, várias províncias (nações)
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dos imperadores gregos que moravam em Constantinopla, até à sua extinção final. Esse
movimento impôs à igreja oriental uma sujeição de escravatura, ao mesmo tempo que
ameaçava conquistar toda a Europa.
Ao tempo do surgimento do islamismo, tribos beduínas senitas perigrinavam de oásis a
oásis com seus camelos e rebanhos, para comerciar com moradores de Meca e Medina. As
guerras entre as tribos eram frequentes, exceto nos períodos das tréguas anuais, quando
todas iam cultuar a pedra negra na Caaba de Meca.

Maomé era um desses condutores de rebanhos. Nasceu em Meca, na Arábia Saudita,
em 570. Órfão aos seis anos de idade, foi criado pelo avô, e depois por um tio, que o levou
numa viagem à Palestina muito jovem, onde teve contato com o Cristianismo e o Judaísmo.
Aos 25 anos casou-se com uma viúva rica, quinze anos mais velha que ele, o que lhe permitiu
dedicar seu tempo às meditações religiosas. Iniciou sua carreira como profeta e reformador
no ano 610, aos quarenta anos de idade. No início, o movimento conquistou poucos
discípulos, porém o suficinte para sofrer perseguições. Maomé fugiu da cidade de Meca em
622 e sua fuga, chamada Hégira, fornece a data em que se baseia o calendário maometano.
O profeta Maomé alcançou pleno êxito na conquista das tribos árabes, impondo-lhes a sua
religião. Voltou à cidade de Meca como conquistador. Quando morreu, no ano 632, era
profeta e governador reconhecido por toda a Arábia.
Sua religião é conhecida como islamismo, que significa submissão, isto é, obediência à
vontade de DEUS. Os seguidores de Maomé chamam-se muçulmanos, pois eles mesmos
jamais usam o nome "maometano" que lhes foi dado por outros povos. Os artigos de fé,
base de sua religião são os seguintes:
a) Há um só DEUS, ao qual chamam Alá, palavra de origem comum com a similar hebraica
"Eloí";
b) Todos os acontecimentos, bons e maus, são pré-ordenados por DEUS, e, como
consequência, em cada ato estão fazendo a vontade de DEUS;
c) Há uma multidão de anjos bons e maus, invisíveis, que não obstante estão
constantemente em contato com os homens;
d) DEUS fez sua revelação no Alcorão, uma série de mensagens transmitidas a Maomé por
meio do anjo Gabriel, apesar de não haverem sido coletadas senão depois da morte do
profeta;
e) DEUS enviou profetas inspirados aos homens. Dentre esses profetas se destacam Adão,
Moisés e JESUS e sobre todos eles, Maomé;
f) Todos os profetas bíblicos, os apóstolos cristãos e os santos que viveram antes de Moamé
são reconhecidos e adotados pelos maometanos;
g) No futuro haverá uma ressurreição final, o julgamento, o céu e o inferno para todos os
homens.
Desde o início o islamismo foi uma religião aguerrida e militante. Um conceito
importante é o de jihad, ou seja, o esforço em prol da expansão do islã por todo o mundo.
Esse esforço muitas vezes adquiriu a conotação de guerra santa, como aconteceu de
maneira especial no primeiro século após a morte de Maomé, em 632. Movidos por um
profundo zelo pela nova fé, os exércitos muçulmanos conquistaram sucessivamente a
península da Arábia, a Síria, a Palestina, o Império Persa, o Egito e todo o norte da África.
Nesse processo, o Cristianismo foi enfraquecido ou aniquilado em muitas regiões nas quais
havia sido extremamente próspero nos primeiros séculos. Lugares como Antioquia,
Jerusalém, Alexandria e Cartago, onde viveram os Pais da Igreja Orígenes, Cipriano,
Tertuliano e Agostinho, foram permanentemente perdidos pelos cristãos. Em 674, os
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muçulmanos lançaram os seus primeiros ataques contra Constantinopla, a grande capital
cristã do Império Bizantino.
No ano 711, os mouros atravessaram o estreito de Gibraltar sob o comando de Tarik
(daí Gibraltar, isto é, "a rocha de Tarik") e invadiram a Península Ibérica, ocupando a maior
parte do território espanhol. Em seguida, atravessaram os Pirineus e penetraram na França,
mas foram finalmente derrotados por um exército cristão comandado por Carlos Martel13, o
avô de Carlos Magno, na batalha de Tours, em Poitiers, no ano 732. Não fora a batalha de
Tours, provavelmente toda a Europa teria se tornado continente moametano, e a meia lua
teria substituído a cruz.
Por que a religião e as armas maometanas triunfaram sobre o mundo Oriental? Vamos
enumerar algumas razões:
a) Os primeiros crentes em Moamé eram guerreiros árabes ferozes, jamais vencidos por
nenhum inimigo estrangeiro. Eles seguiam o seu profeta com inteira e cega crença de
tudo conquistar. Acreditavam estar cumprindo a vontade de DEUS, e por isso estavam
predestinados a triunfar;
b) Acreditavam que o maometano que perecesse na luta contra os incrédulos estava
destinado a entrar, imediatamente, no céu de prazer sensual. Em contraste com esse
espírito invencível, viril e conquistador, estava a natureza pacífica, submissa e débil dos
greco-asiáticos. Desde séculos remotos essas terras se haviam submetido pacificamente
aos conquistadores. O povo havia perdido o vigor, preferiam render-se a usar a espada, e
pagar tributo em lugar de defender a sua liberdade;
c) Grande número da população do império grego compunha-se de monges e eclesiásticos,
dispostos a orar, mas não a lutar. A religião do Islão era bem melhor do que o paganismo
que destronara na Arábia e na parte oriental da península;
d)

Deve-se admitir que o Islamismo era mais forte que o tipo de Cristianismo que encontrou
e venceu. A Igreja Oriental, ao contrário da Ocidental, havia cessado seus esforços
missionários, havia perdido sua energia e inclinava-se para a especulação, em lugar de
esforçar-se moral e espiritualmente;

e) Na religião de Moamé encontram-se alguns aspectos favoráveis, como a simplicidade da
doutrina. Criam num só DEUS, ao qual todos os homens devem obedecer implicitamente.
Não possuíam um sistema de teologia intrincado e misterioso, não havendo necessidade
de erudição para entender os artigos da fé maometana. Outro aspecto da religião
maometana era a oposição a adoração de imagens. Em todos os países cristãos, as
estátuas dos deuses e deusas da antiga Grécia cederam lugar às imagens da virgem Maria
e dos santos, que eram adorados em todos os templos. Os muçulmanos, por onde
passavam as lançavam fora, destruíam e denunciavam como idolatria qualquer adoração
às imagens, quer fossem esculpidas ou pintadas. Os maometanos também recusavam
qualquer mediação sacerdotal ou dos santos. Naqueles dias, as igrejas cristãs admitiam
que a salvação não dependia da fé pura e simples em CRISTO, mas sim dos ritos
13

A batalha de Tours (ou Poitiers) é considerada uma das batalhas decisivas da história mundial. Ela decidiu que
os cristãos, e não os muçulmanos, seriam o poder dominante na Europa. “Carlos Martel é celebrado
especialmente como o herói dessa batalha”, escreveu John H. Haaren, no livro “Famous Men of the Middle
Ages”. Posteriormente seu neto, Carlos Magno, faria uma incursão militar na Espanha e trucidaria as últimas
posses islâmicas na França. O território francês foi fonte continuada de cruzados e monges que cooperaram
com os reis da Espanha e Portugal para banir o Crescente da península ibérica.Carlos Martel recebeu do Papa
Gregório III o título de Herói da Cristandade. Ele foi sepultado na abadia de Saint Denis de Paris, necrópolis dos
reis da França.
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sacerdotais e da intercessão dos santos que haviam morrido. Os maometanos afastaram
essas coisas e em suas doutrinas procuravam levar todas as almas diretamente a DEUS.
f) A abstinência de bebidas fortes é uma das regras do islã. A primeira "sociedade de
temperança" da história do mundo foi a dos nazireus de Israel. Seus sucessores em maior
escala estavam na região de Maomé, que proibia a seus fiéis tomar vinho ou licores
embriagantes. Esse é ainda um princípio entre os maometanos, porém não é universalmente
praticado, principalmente por aqueles que estão em contato com os europeus.

No período primitivo, sob os governos dos califas, tanto a literatura como a ciência
tiveram grande progresso. Foram os árabes que nos deram a numeração arábica, que teve
grande vantagem sobre a numeração do sistema romano de letras. No campo da
astronomia, os árabes fizeram reconhecer uma das primeiras classificações das estrelas. As
cortes dos califas de Bagdá eram centros literários. A Espanha maometana estava mais
desenvolvida em cultura e civilização do que os reinos cristãos da península. Entretanto,
todo o progresso intelectual cessou quando os turcos bárbaros sucederam aos ilustres
sarracenos como chefes do movimento maometano.É preciso apontar também os pontos
onde o maometismo falhou, seus erros e males:
a)

Esforço missionário pela força da espada, implantando entre os homens o ódio em lugar
do amor. Onde quer que uma cidade resistisse à sua conquista, os homens eram mortos à
espada, as mulheres eram levadas para os haréns dos vencedores, e as crianças educadas
na fé maometana. Durante muitos séculos foi costume entre os turcos tomar milhares de
crianças cristãs, para criá-las em países distantes, como muçulmanos fanáticos.

b)

O antigo conceito islamita é que o Estado e a igreja são unicamente um, isto é, que o
governo empregasse todo o seu poder até onde fosse possível, para o progresso da
verdadeira religião e supressão da falsa (no caso o Cristianismo). Antes da Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) o sultão da Turquia era também califa (sucessor de Moamé).
Quando a Turquia se transformou em república, o sultão foi destronado e o califado foi
abolido. Outras transformações aconteceram com a modernização da Turquia. Um fato
significativo foi a tradução do Alcorão para o vernáculo.

c)

O conceito maometano de DEUS baseia-se mais no Antigo Testamento que no Novo. Para
a mentalidade árabe, DEUS é um déspota oriental, implacável e temível, sem amor para
com a humanidade, a não ser para com os seguidores de Maomé, o profeta.

d)

O islamismo deixa a Pessoa de CRISTO fora do seu sistema de doutrina. No conceito
islamita, CRISTO não é o Senhor do reino celestial, nem o Filho de DEUS, nem o Salvador do
mundo, mas apenas um profeta judeu, inferior, em todos os sentidos, a Maomé.

e)

O conceito islamítico do céu e da morada dos bem-aventurados na vida futura é
inteiramente destituído de espiritualidade e inteiramente sensual.

f)

Uma das características mais humilhantes da religião maometana é a degradação da
mulher. As mulheres são consideradas apenas como escravas, ou objetos para o
divertimento do homem. A Turquia moderna remediou essa situação, pois em 1930 deu
às mulheres o direito de votar e serem votadas nas eleições municipais. Com exceção da
Turquia, as nações maometanas têm a mulher em pouca consideração.

g) No terreno da história e da política, talvez o mais destacado fracasso do estado
maometano esteja demonstrado na administração nacional. Os maometanos eram
maravilhosos, quase milagrosos nas suas conquistas, levando de vencida irresistivelmente
os povos desde a China até à Espanha. Entretanto, não demonstraram poder para
estabelecer um governo justo e sábio nos impérios que fundaram. Os países islamitas
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sãoos que possuem os piores governos em todo o mundo. Coloquem-se em confronto a
história dos turcos com a dos romanos, e ver-se-á que os romanos não somente
souberam conquistar um grande império, mas também souberam administrá-lo, levando
o progresso a todas as nações que conquistavam.
Na Súmula Contra os Gentios, capítulo VI, discorrendo sobre “não constitui leviandade
dar assentimento às coisas da fé, mesmo quando ultrapassam a nossa razão” Tomás de
Aquino fala sobre Maomé e o Islamismo.Essa obra foi escrita no ano 1259.
“Esta tão admirável conversão do mundo a JESUSCRISTO constitui uma prova muito
firme em favor dos milagres antigos, tal que não é necessário que eles se
renovem, pois transparecem com evidência nos seus efeitos. Certamente seria
um milagre, mais impressionante do que todos os outros, o fato de que o mundo
tenha sido vocacionado, sem sinais dignos de admiração, por homens simples e
de extração humilde, a crer verdades tão altas, a operar obras tão difíceis, a
esperar bens tão elevados. E, mesmo assim, DEUS, ainda em nossos dias, não
cessa de confirmar a nossa fé pelos milagres dos seus santos.
Os fundadores de seitas procederam de maneira inversa. Tal é o caso evidente de
Maomé, que seduziu os povos com promessas de prazeres carnais, a cuja base
está a concupiscência da carne. Soltando as rédeas à voluptuosidade, Maomé
promulgou mandamentos conformes às suas promessas, mandamentos aos
quais os homens carnais podem obedecer com facilidade. No que concerne às
verdades, Maomé só revelou verdades fáceis de compreender para qualquer
espírito medianamente aberto. Em compensação, entremeou as verdades do seu
ensinamento com muitas fábulas e com as doutrinas mais falsas. Não trouxe
quaisquer provas sobrenaturais, as únicas que constituem um testemunho
adequado em favor da inspiração divina, quando uma obra visível, a qual só pode
ser obra de DEUS, demonstra que o doutor de verdade é invisivelmente inspirado
por DEUS. Ao contrário, Maomé alegava que tinha sido enviado para usar a força
das armas, provas que costumavam aduzir os ladrões, assaltantes e tiranos. De
resto, os que desde o começo creram nele não foram pessoas instruídas nas
ciências humanas e divinas, mas homens selvagens, habitantes dos desertos,
completamente ignorantes de qualquer ciência de DEUS, sendo que um grande
número deles o ajudou, pela violência das armas, a impor a sua lei aos outros
povos. Além disso, não há nenhuma profecia divina que dê testemunho em favor
de Maomé. Ao contrário, Maomé deforma os ensinamentos do Antigo e do Novo
Testamento mediante histórias legendárias, como se torna evidente a todo
aquele que estudar a sua lei. Além disso, usando de uma medida cheia de
astúcia, proíbe aos seus discípulos a leitura dos livros do Antigo e do Novo
Testamento, que poderiam convencê-los de laborarem em erro. E, por
conseguinte, evidente que os que dão crédito às palavras de Maomé o fazem com
leviandade”(Tomás de Aquino – Vida e Obra, Coleção Os Pensadores, Editora Nova
Cultural, 1996, p 142-143).

7. AS CRUZADAS
7.1 Antecedentes
Decididos a ampliar as fronteiras de seu império, os seguidores de Maomé, liderados
pelo califa Omar, foram bater nos portões de Jerusalém em 637. Esse acontecimento foi
saudado como uma libertação divina pelos judeus da Palestina. Nessa primeira investida, os
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conquistadores islâmicos se comportaram de maneira extremamente civilizada, respeitando
as propriedades e a fé de todos os habitantes da cidade que eles chamavam de “al-Quds“, “a
Santa”, já que o Islã também reconhecia JESUS e as figuras do Antigo Testamento como seus
profetas. Diversas dinastias muçulmanas se sucederam e passaram a entrar em confronto
com o Império Bizantino (o reino de Constantinopla). A tradição islâmica pregava que
Maomé havia subido ao céu a partir do monte do templo, o que fazia de Jerusalém a terceira
cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. Tornou-se intensa a peregrinação
muçulmana à cidade, os adeptos do islã passaram a hostilizar os cristãos e os judeus,
acabando com a paz da região.O reino de Constantinopla também era constantemente
ameaçado pelo califado. O Papa Gregório VII (1073-1085) havia tentado convocar uma
cruzada, porém envolto nas lutas contra Henrique IV da Alemanha, não pôde concretizar
esse objetivo. No ano 1009, o califa Haken destruiu a igreja do Santo Sepulcro, e passou a
perseguir os cristãos europeus que peregrinavam à Palestina, proibindo-os de entrar em
Jerusalém. Tal fato provocou finalmente uma reação do ocidente, porém, como a história
nos revela, essa providência foi tardia. O islamismo já havia se apropriado de Jerusalém. Dois
grandes santuários islâmicos, a mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha, foram construídos
pelo califa Omar sobre as ruínas do Templo de Salomão, e permanecem até hoje.
7.2 A Convocação
O zelo religioso do Cristianismo na Europa Ocidental despertou nos séculos XII e XIII.
Expedições de cavaleiros cristãos pelejavam por motivos religiosos, em lugar de lucros
pessoais ou fins políticos. As cruzadas contra os muçulmanos, na Europa e na Ásia, e contra
os heréticos na Europa, aconteceram em sua maioria com o respaldo da igreja romana. Os
cristãos tinham realizado cruzadas contra os mouros na Espanha, e os muçulmanos na Sicília,
algum tempo antes das cruzadas à Terra Santa, que visavam capturar a Palestina dos
selvagens turcos seljúcidas14. O movimento todo pode ser caracterizado como uma guerra
santa,contra os inimigos da cruz, pelas forças espirituais da cristandade ocidental.
Entretanto, os cruzados foram muito violentos com os muçulmanos, matando adultos e
crianças, violentando mulheres etc.
O motivo primeiro das cruzadas era religioso.Os turcos seljúcidas, que tinham
expulsado os árabes, eram mais fanáticos e violentos do que aqueles que substituíram.Eles
perseguiam os peregrinos europeus que chegassem à Palestina. Aleixo, o imperador de
Constantinopla, solicitara ajuda dos cristãos da Europa Ocidental contra esses invasores
asiáticos muçulmanos, que estavam pondo em risco a segurança do seu reino. Foi essa
motivação religiosa que deu às cruzadas o sentido de uma peregrinação em massa para a
Palestina. Estima-se que perto de um milhão de pessoas participaram de atividades ligadas à
primeira cruzada.Depois de sucessivas derrotas, as cruzadas finalmente terminaram com a
queda da cidade de Acre, em 1291, para os muçulmanos.
Apresentamos a seguir um quadro geral com o resumo das noveprincipais cruzadas
realizadas na Palestina
14

Seljúcidas,assim conhecidos devido ao nome do seu chefe Seljuk, era um povo nômade turco de religião
islâmica sunita. Formaram o chamado Império Seljúcida, que se estendeu da Ásia Central até a atual Turquia e
Palestina. No período entre 1038 e 1077, saíram de suas remotas terras ao norte dos mares Cáspio e Aral para
o coração do mundo islâmico, criando um vasto império que se rivalizaria com o dos omíadas e o dos
abássidas. A linha principal dos Grandes Seljúcidas terminou em 1157, mas seu ramo na Turquiacontinuou ativo
por mais um século e meio. Tiveram o controle nominal da Anatólia até 1307, mas sua influência já vinha se
enfraquecendo desde 1243, quando foram derrotados pelos mongóis e por uma invasão dos mamelucos, em
1276, levando a uma segunda incursão mongol. Isto os deixou subjugados aos mongóis da Pérsia até a sua
extinção em 1307.
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AS CRUZADAS
Nº/DATA

PARTICIPANTES

CAUSA E ACONTECIMENTOS

RESULTADOS

Primeira*1 Pedro O Ermitão
095-1099 Ubano II Concílio
de Clermont
(1095)

Godofredo de Bouillon
Boemundo de Tarento
Raimundo de Toulouse
Roberto de
FlandresPaíses:
Alemanha, França,
Inglaterra e Itália.

Tentativa de socorrer Aleixo, imperador
de Constantinopla, e libertar a Terra
Santa. O primeiro grupo, composto por
camponeses, foi massacrado. Osnobres
e seus exércitos formaram um novo
grupo, recuperaram Niceia (1097)
Antioquia (1098) e Jerusalém (1099). Os
objetivos foram alcançados.

Fundação do Reino de Jerusalém. Sendo
Godofredo de Bouillon o primeiro rei.
Hospitalários (1113) e Templários (1119) foram
ordens criadas para manter a segurança, socorrer
os peregrinos e combater os muçulmanos.

Segunda11 Bernardo de
47-1149 Claraval eEugênio
III

Luis VII da França
eConrado III da
Alemanha

A causa foi a conquista de Edessa
O líder muçulmano Saladino, sultão do Egito,
reconquistou Jerusalém em 1187.
(cidade do atual Iraque) pelos
muçulmanos, aumentando as ameaças
sobre Jerusalém. Os cruzados eram 200
mil, mas foram derrotados por Saladino.

Terceira Gregório VIII e
1138-1192 Clemente III
A Cruzada
dos Reis

Frederico I da
Alemanha, Filipe II da
França, Ricardo Coração
de Leão da Inglaterra

Recuperar Jerusalém era o objetivo.
Antes de retornar, Ricardo obteve de Saladino a
Frederico morreu no caminho (na Cilícia promessa de cessar a perseguição aos cristãos
peregrinos. Foi criada a Ordem Teutônica (1189).
em 1190)numa briga com Ricardo. Filipe II abandonou a luta em 1191. Fracassado, Ricardo regressou à Inglatrerra.

Quarta120 Inocêncio III
1-1204

Bonifácio de Montferrat
Balduíno de Flandres
Teobaldo de Champanha
– todos comerciantes de
Veneza

O objetivo era estabelecer uma base no
Egito para recuperar Jerusalém. Ignoran
do as ordens do papa, foram para Constantinopla e a saquearam, abarrotando
navios com ouro, prata, tapetes etc.

CONVOCADA POR

Fundação do Império Constantinopla que durou
50 anos (1204- 1261). A igreja oriental se
submeteu ao papa e aumentou a aversão entre os
cristãos do ocidente e do oriente. Tomada de Zara
(1202). Tomada de Bizâncio (1203).

* O primeiro ataque muçulmano contra Constantinopla aconteceu no ano 674. A reação do ocidente estava 500 anos atrasada.
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AS CRUZADAS
Nº/DATA

CONVOCADA POR

INFANTIL1 Estêvão
212
(França)Nicolau
(Alemanha)

PARTICIPANTES
30.000 crianças
francesas 30.000
crianças alemãs

CAUSA E ACONTECIMENTOS

RESULTADOS

Partiram da ideia que a pureza de sua
vida infantil lhes daria o sucesso não
alcançado por seus pais pecadores.
Saíram de Marselha, Gênova e Roma
em navios para Jerusalém.

Desapareceram todas essas crianças. Muitas
teriam morrido no caminho e as sobreviventes
foram vendidas como escravas no Egito. Há
poucos registros históricos e muitas lendas sobre
essa cruzada.

Conquista (1219) e perda (1220) de
Damietta (cidade do Egito). Retirada
dos cruzados vencidos.

Após mais um completo fracasso, Jean de
Brienne, rei de Jerusalém (1210-1225),
comandante das Batalhas em Damietta, fez um
acordo com Al-Kamil que resultou numa trégua
de sete anos.

Frederico II da
Alemanha

Frederico havia sido excomungado e
promoveu a sexta cruzada à revelia do
papa. Chegando a Jerusalém constatou
que não poderia vencer e faz um
acordo diplomático.

Pelo pacto de Frederico com o sultão El-Kamil
(1228), Jerusalém e outros santos lugares voltaram
para mãos cristãs. Esse acordo durou 10 anos.

Sétima124 Concílio de
8-1254
Lyon(1245)

Luis IX da França

O sultão do Egito invadiu Jerusalém e
matou com degola muitos cristãos. Luís
retomou Damietta, mas foi derrotado
em Mansurah (1249).

O rei francês foi preso e libertado após
pagamento de elevada soma em dinheiro. Foi
deportado para a França.

Oitava127 Luís IX
0

Luis IX da França e o
Príncipe Eduardo da
Inglaterra (depois rei
Eduardo I).

O rei recebeu de seu irmão uma falsa
informação que o sultão pedira uma
reunião diplomática, na qual
reconheceria o Cristianismo, e dirigiu-se
para Jerusalém.

Vítima de uma epidemia, Luís IX morreu ao
desembarcar em Cartago, no Egito. O príncipe
Felipe, seu filho, conseguiu negociar a retirada
pacífica de seu exército.

Quinta121 Concílio de Latrão André II da Hungria
7-1221
Honorário III
Leopoldo VII da Áustria
(1216)
Jean de Brienne (nobre
francês)
Sexta1228

Frederico II da
Alemanha
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7.3 Consequências das Cruzadas
a) Políticas e Sociais.A Europa despertou para o perigo do islamismo. A Espanha
promoveu a expulsão dos mouros, Polônia e Áustria se mantiveram alerta para conter o
avanço dos muçulmanos na fronteira da Europa Oriental. As nações passaram a se conhecer
entre si: governantes, soldados e cavaleiros dos diferentes países passaram a se relacionar e
identificaram interesses em comum.
O feudalismo se enfraqueceu, porque muitos nobres saíram com os cruzados e nunca
mais voltaram. Muitos outros venderam suas terras para levantar fundos para as cruzadas.
Diante disso, os reis aumentaram seu poder com a ajuda da classe média, favorável à criação
de uma nação-estado forte, pois isto criava condições de segurança necessárias aos
negócios.
A filosofia, a ciência e a literatura árabes chegaram à Europa Ocidental e foram
estudadas pelos escolásticos, que tentaram fazer uma síntese entre esse saber e a revelação
cristã.
b) Religiosas. O papado teve seu poder aumentado durante as cruzadas. A criação do
Reino Latino de Constantinopla aprofundou o antagonismo religioso entre o Ocidente e o
Oriente, que caiu em 1453. O surgimento de ordens militares deu ao papado grupos
suplementares de monges leais. A persuasão substituiu a força na abordagem aos
muçulmanos. Raimundo Lullo, descendente de nobres espanhóis, comprou um escravo
árabe para aprender o idioma e fundou uma escola em Miramir (Espanha) para converter os
muçulmanos ao Cristianismo através da argumentação apologética.
c) Econômicas. As cidades italianas começaram a negociar com o Oriente, logo após a
vitoriosa primeira cruzada. O comércio de produtos de luxo (tapetes, tecidos, temperos e
perfumes principalmente) foi impulsionado, porque as pessoas que retornavam das cruzadas
queriam comprar os artigos de luxo que viram no oriente. A indústria europeia foi
impulsionada pela necessidade de navios equipados com provisão de armas e mantimentos.
8. O DESENVOLVIMENTO DA VIDA MONÁSTICA
O movimento monástico europeu se desenvolveu lentamente, mas teve grande
impulso na Idade Média. O número de monges e freiras aumentou muito, tornando-se
necessário haver uma organização. Nesse período surgiram quatro novas grandes ordens:
a) Beneditinos. Fundada por Bento de Núrsia, em Monte Cassino (Itália) em 529.
Promovia a evangelização e civilização no norte da Europa. Serviu de base para o
estabelecimento de outras ordens. Suas regras exigiam:
 voto para toda a vida;
 abandono de todas as propriedades e bens materiais;
 deveriam cultivar: abstinência; obediência aos superiores; silêncio; humildade;
 os deveres eram estabelecidos detalhadamente e divididos entre: culto, trabalhos
manuais em casa, trabalhos nos campos (agricultura, pecuária) e estudos.
b) Cistercienses. Fundada em 1098 por Roberto e fortalecida por Bernardo de
Claraval, na cidade de Citeaux (França). Sua principal atividade era fazer cópia de livros
antigos e confecção de novos.
c) Franciscanos. Fundada em 1209 por Francisco em Assis (Itália), considerado um
dos homens mais santo, mais devoto e mais amado da história.

d) Dominicanos. Fundada em 1215 por Domingos, na Espanha, também se estendeu
por toda a Europa.
Franciscanos e Dominicanos se diferenciavam das outras ordens porque eram
pregadores. Andavam por toda parte fortalecendo a fé do povo e combatendo as heresias.
São chamados frades mendicantes por dependerem de esmolas para seu sustento.
Formaram-se ordens semelhantes para mulheres, destacando-se “As Clarissas Pobres”,
derivada dos franciscanos, fundada por uma jovem freira de18 anos, chamada Clara, em
1212, com autorização do papa.
Naqueles anos difíceis, os mosteiros eram centros de paz e quietude, que abrigavam
todos os necessitados. Hospedavam viajantes, enfermos e pobres. Serviam de refúgio para
osindefesos, especialmente mulheres e crianças. Os monges participavam do saneamento,
secagem de pântanos, canalização de águas, construção de estradas e cultivo da terra. Eram
também os únicos professores dos jovens na época. Quase todas as tradicionais
universidades, que existem até hoje, foram criadas nos mosteiros. Na expansão do
evangelho trabalhavam como missionários junto aos bárbaros em toda a Europa. A vida
monástica apresentava, porém, dois grandes problemas: o celibato e o enclausuramento das
pessoas mais capazes e inteligentes da sociedade.
Com o passar dos anos, os nobres ideais do tempo de sua instituição foi-se perdendo,
a conduta moral dos monges degenerou-se e os conventos transformaram-se em antros de
iniquidade. O crescimento da riqueza dos mosteiros levou ao luxo, à indisciplina, à
ociosidade e à imoralidade. Monges e freiras não mais trabalhavam e mantinham-se com a
renda das propriedades que aumentavam a cada dia. No início do século XVI, época da
Reforma, os mosteiros estavam tão desmoralizados no conceito do povo que foram
desativados, e os que neles habitavam foram obrigados a trabalhar para se manter.
Evidentemente havia também um remanescente fiel que permaneceu.
9. GRANDES NOMES DA CRISTANDADE NA IDADE MÉDIA
Durante os mil anos da igreja medieval levantaram-se muitos homens de valor, e
quatro deles se destacaram:

Anselmo (1033-1109). Nasceu no Piomonte, Itália. Era um erudito, como tantos outros
homens de seu tempo, que vagava por vários países. Fez-se monge do Mosteiro de Bec, na
Normandia, e alcançou o cargo de abade, em 1078. Foi nomeado arcebispo de Canterbury e
primaz da igreja na Inglaterra em 1093. Contudo lutou contra Guilherme Rufus e seu
sucessor Henrique I, por causa da liberdade e autoridade da igreja, e por isso foi exilado, por
algum tempo. Escreveu várias obras teológicas e filosóficas, sendo por isso chamado "o
segundo Agostinho".
Pedro Abelardo (1079-1142). Filósofo e teólogo, foi o pensador mais ousado da
Idade Média. Pode ser considerado o fundador da Universidade de Paris, que foi a mãe das
universidades europeias. A fama de Abelardo, como professor, atraiu milhares de
estudantes de todas as partes da Europa. Muitos dos grandes homens da geração que lhe
sucedeu foram influenciados por seus pensamentos. Suas intrépidas especulações e opiniões
independentes o colocaram mais de uma vez sob a expulsão da igreja. Mais famosa do que
seus ensinos e escritos foi a história romântica que manteve com a formosa Eloísa, por quem
deixou a vida monástica. Casaram-se, porém logo depois foram obrigados a separar-se e a
entrar para conventos15. Abelardo morreu no posto de abade, e Eloísa quando era abadesa.
15

Essa história é contada no filme Em Nome de DEUS.
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Bernardo de Claraval (1090-1153).Era um nobre de uma família francesa, que foi
educado para servir na corte, porém renunciou e entrou para um convento. Em 1115 fundou
em Clairvaux um mosteiro da ordem dos cistercienses e foi seu primeiro abade. Essa ordem
espalhou-se por muitos países e seus membros eram geralmente conhecidos como
bernardinos. Bernardo era uma admirável união de pensador místico e prático. Organizou a
Segunda Cruzada em 1147. Foi um homem de mente esclarecida e coração bondoso.
Opunha-se à perseguição aos judeus e escrevia contra ela. Alguns de seus hinos, como
"JESUS, só o pensar em ti", e ainda "Ó fronte ensanguentada", cantam-se em todas as igrejas.
Somente vinte anos depois de sua morte foi canonizado como São Bernardo. Lutero
declarou o seguinte: "Se houve no mundo um monge santo e temente e DEUS, esse foi São
Bernardo de Clairvaux".

Tomás de Aquino (1225-1274). Foi a mentalidade maior da Idade Média. Chamado
"Doutor Universal”, “Doutor Angélico” e “Príncipe da Escolástica". Também se diz sobre ele
“nunca houve um doutor mais santo e um santo mais doutor”. Nasceu na localidade de
Aquino, no reino de Nápoles. Contra a vontade da família, os condes de Aquino, entrou para
a ordem dos monges dominicanos. Quando ainda estudante, era tão calado que lhe deram o
apelido de "boi mudo". Mas seu mestre, Alberto Magno, sempre dizia: "um dia esse boi
encherá o mundo com seus mugidos"e, de fato, ele foi a autoridade mais célebre e mais
elevada de todo o período medieval, na filosofia e na teologia. Apresentou sua tese de
doutorado em 1257, discorrendo sobre “A Majestade de CRISTO”, a partir do Salmo 103.13.
As obras de Aristóteles estavam proibidas desde 1215, porque a filosofia aristotélica
ignorava totalmente as noções de DEUS Criador e providente, bem como as de alma imortal,
queda e redenção dohomem, todas fundamentais à doutrina cristã. A proibição da leitura
dessas obras não era cumprida pelos eruditos, que viam na obra de Aristóteles um alimento
intelectual superior e queriam adaptá-la à revelação bíblica. O papa Gregório IX encarregou
Tomás de expurgar da filosofia aristotélica as afirmações contrárias aos dogmas da igreja. A
prodigiosa sabedoria de Tomás foi dedicada ao ideal da integração (naquela época) da
filosofia natural de Aristóteles com a teologia revelada da Bíblia, conforme interpretada pela
igreja romana, iniciando-se assim a cristianização da filosofia aristotélica.
Em sua grande obra Suma Teológica, Tomás procurou harmonizar as áreas da fé e da
razão numa totalidade de verdade.Como ambas vêm de DEUS, não pode haver contradição
entre elas, dizia. A Suma Contra os Gentios era um manual de argumentos de revelação
natural para treinamento de missionários junto aos islamitas.
Resumindo muitíssimo a elaboração do pensamento de Tomás (o tomismo) citamos
dois exemplos de suas muitas frases marcantes:
"Em filosofia, argumentos de autoridade são de importância secundária; filosofia não
consiste em saber o que homens disseram, mas em saber a verdade".
etambém
“Se é verdade que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão humana, nem
por isso os princípios inatos naturalmente à razão podem estar em contradição com esta
verdade sobrenatural. É um fato que esses princípios naturalmente inatos à razão humana
são absolutamente verdadeiros; são tão verdadeiros que chega a ser impossível pensar que
possam ser falsos. Tampouco é permitido considerar falso aquilo que cremos pela fé, e que
DEUS confirmou de maneira tão evidente. Já que só o falso constitui o contrário do
verdadeiro, como se conclui claramente da definição dos dois conceitos, é impossível que a
verdade da fé seja contrária aos princípios que a razão humana conhece em virtude das suas
forças naturais”.
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O Império Grego nunca se recuperou da conquista de Constantinopla pelos cruzados
em 1204. Entretanto, as fortes defesas naturais, e artificiais, protegeram durante muito
tempo a cidade de Constantinopla contra os turcos, que sucederam aos árabes como poder
maometano dominante. Província após província do grande império foi tomada pelos
muçulmanos, restando somente Constantinopla, que finalmente foi tomada pelos turcos
liderados por Maomé II, em 1453. Em um só dia a Catedral de Santa Sofia foi transformada
em mesquita (a Mesquita Azul). Constantinopla (hoje Istambul) tornou-se a cidade dos
sultões e capital do Império Turco16. A igreja grega permaneceu com seu patriarca, que só
detém a autoridade eclesiástica.
Com a queda deConstantinopla, terminou o período da Igreja Medieval. Esse
acontecimento também é assinalado pelos historiadores como a linha divisória entre a Idade
Média e a Idade Moderna.

QUINTO PERÍODO GERAL - A IGREJA REFORMADA (1453-1648)
Sola gratia, sola fides, solus Christus, sola Scriptura
1. ANTECEDENTES DA REFORMA
Antes da fixação das 95 teses de Lutero nas portas da Catedral de Wittenberg, em
1517, episódio que marca o início da Reforma Protestante, outros movimentos menores
vinham acontecendo há algum tempo, e todos foram sufocados pelos papas, que no caso
dos albigenses e valdenses, chegou a levantar cruzadas contra eles.
a) Albigenses (cátaros ou puritanos). O nome deriva da cidade de Albi. Seus principais
líderes foram Pedro de Bruys e Henrique de Cluny. Conseguiram proeminência no Sul da
França por volta de 1170. Rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo
Testamento, opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, adoração às imagens,
adoração à Maria, batismo de crianças e pretensões sacerdotais exclusivas. Eram tidos pela
igreja de Roma como ligados ao esoterismo e ao gnosticismo. O papa Inocêncio III formou
uma cruzada contra eles que durou 20 anos e assassinou toda a população da região,
hereges ou não.
2. Valdenses.Surgiram na mesma época dos albigenses. Seu líder era Pedro Valdo, rico
comerciante da região de Lion (França), que lia, explicava e distribuía cópia das Escrituras, as
quais contrariavam os costumes e doutrinas dos católicos romanos. Elecriou uma ordem de
evangelistas chamados ‘os pobres de Lion’. Viajavam por toda a França, foram perseguidos
cruelmente e se abrigaram no norte da Itália. Um grupo remanescente desses protestantes
existe na região até hoje.
3. Lolardos.Seu líder foi por João Wicliff (1324-1384), doutor em Teologia formado na
Universidade de Oxford, que iniciou na Inglaterra um movimento de libertação do poder
romano. Atacava as ordens mendicantes e o sistema de monacato. Não reconhecia a
autoridade do papa na Inglaterra e contestava as doutrinas católicas, especialmente a da
transubstanciação. Traduziu a Bíblia para o inglês, começando pelo Novo Testamento,

16

Em 29 de Outubro de 1923 Mustafá Kemal dissolveu o califado e proclamou a República da Turquia, sendo
Ankara sua capital.Ele adotou o nome de Atatürk (o pai dos turcos) e introduziu reformas radicais. Declarou a
Turquia uma república secular, adotou o alfabeto e o calendário latinos, adotou da Europa o sistema civil e
penal e passou a modernizar o país dentro de padrões europeus. Aboliu o purdah (burka), a poligamia e a lei
muçulmana. A Turquia passou a ser o único país muçulmano laico.
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concluído em 1380. A tradução do Antigo Testamento foi concluída e publicada por seus
amigos no ano da sua morte, 1384. Seu grupo foi duramente perseguido e exterminado.
4. João Huss (1369-1445). Reitor da Universidade de Praga, era natural da Boêmia
(atual Eslováquia). Leu os escritos de Wicliff e pregava as mesmas doutrinas, especialmente
a libertação do poder papal. O papa o excomungou, e sujeitou a cidade de Praga à censura
eclesiástica enquanto ele morasse lá. Passou então a viver num esconderijo, de onde
escrevia cartas. Dois anos depois, aceitou comparecer no Concílio de Baden, cidade na
fronteira com a Suíça, onde foi condenado, preso e queimado vivo.
5. Jerônimo Savonarola (1452-1498). Era um monge dominicano de Florença (Itália).
Pregava contra os males sociais, políticos e eclesiásticos de seu tempo. A Catedral de
Florença era lotada até transbordar pelas multidões que compareciam para ouvir seus
sermões, e essa multidão seguia os seus ensinos. Foi excomungado pelo papa, preso,
enforcado e teve seu corpo queimado na principal praça pública de Florença.
2. FATOS QUE CONVERGIRAM PARA A REFORMA
O grande acontecimento desse período,de quase 200 anos, foi a Reforma Religiosa que
iniciou na Alemanha, espalhou-se por todo norte da Europa, e teve como resultado o
estabelecimento de igrejas nacionais que não prestavam obediência nem
fidelidadeàRoma.Alguns acontecimentos marcantes da história conduziram à Reforma:
2.1 A Renascença
A Renascença pode ser definida como aquele período de reorientação cultural, em que
os homens trocaram a compreensão corporativa, religiosa e medieval da vida, por uma visão
individualista, secular e moderna.
Por volta de 1500, os fundamentos da velha sociedade medieval estavam ruindo e uma
nova sociedade, com uma dimensão geográfica muito mais ampla17, e transformações nos
padrões políticos, econômicos, intelectuais e religiosos começava a surgir.Esse movimento
ficou conhecido como Renascença e surgiu na Itália. Na Idade Média, os principais
pensadores e escritores pertenciam à igreja; durante a Renascença surgiu o interesse pela
literatura clássica, pelo grego, pelo latim e pelas artesde forma inteiramente separadas da
religião. Os líderes da Renascença, de modo geral, não eram sacerdotes nem monges, eram
leigos, que em princípio não se posicionaram como abertamente anti-religiosos, mas sim
céticos e investigadores. Na Alemanha, na Inglaterra, no norte dos Alpes e na França, o
interesse pelas Escrituras tomou um novo formato, com o desejo de conhecimento das
línguas grega e hebraica, para que as pessoas pudessem investigar os verdadeiros
fundamentos da fé, independente dos dogmas da Igreja de Roma.
A ênfase renascentista no indivíduo foi um fator preponderante no desenvolvimento
do ensino protestante que a salvação era uma questão pessoal, a ser resolvida por cada
pessoa em íntima relação com seu DEUS, sem a interferência de um sacerdote como
mediador humano.

17

A civilização do mundo antiga é dita potâmica, por estar ligada aos sistemas fluviais do mundo antigo (Tigre,
Eufrates e Nilo); a civilização medieval é chamada talássica, porque se desenvolveu em torno dos mares
Mediterrâneo e Báltico; a partir de Colombo e outros navegadores a civilização se expande pelos mares, sendo
chamada oceânica. Em 1522, quando Lutero terminou a tradução do Novo Testamento, Magalhães completava
a primeira viagem de volta ao mundo.
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2.2 A Invenção da imprensa
A invenção da imprensa veio a ser um arauto e aliado da Reforma que se aproximava.
A máquina inventada por Gutemberg, em 1455, imprimia livros com tipos móveis, fazendo
circular facilmente milhares de exemplares. Antes disso os livros eram copiados à mão. Na
Idade Média um livro custava aproximadamente o salário de um ano de um operário. O
primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, e isso demonstra o enorme interesse da época em
conhecer as verdades da fé.
A imprensa possibilitou o uso comum das Escrituras e incentivou a tradução e
circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa.As pessoas que liam a Bíblia, logo se
convenciam que a igreja papal estava muito distanciada do ideais do Novo Testamento. Os
ensinos dos Reformadores, logo que eram escritos também eram publicadosem livros e
folhetos e circulavam pela Europa.
2.3 O Espírito Nacionalista
Era um movimento diferente das lutas entre papas e imperadores. Surgiu do próprio
povo, que começou a manifestar-se contra a autoridade estrangeira sobre suas igrejas
nacionais, resistindoàs nomeações de bispos, abades e dignatários da igreja (proprietários de
terras), feitas por um papa que vivia num país distante. O povo não aceitava mais pagar o
‘óbulo de São Pedro’, contribuição destinada ao sustento do papa e sua corte e à construção
de majestosos templos. Também era questionada a autoridade dos concílios e havia o
desejo de que todo o clero estivesse debaixo das mesmas leis e tribunais dos leigos.
3. A REFORMA NA ALEMANHA
Martinho Lutero (Martin Luther) era monge. Quando jovem entrou para o convento
Agostiniano em Erfurt, por causa de um voto que fez durante umatempestade. Ao tempo da
Reforma era doutor em Teologia e Artes, e professor de Filosofia e Teologia na Universidade
de Wittenberg. Um pequeno trecho do seu testemunho pessoal nos mostra como ele foi
impactado pela Palavra de DEUS:
"Quando eu estava com 20 anos de idade, ainda não havia visto uma Bíblia. Eu
achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas
nas liturgias dominicais. Finalmente, encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a
comigo para o mosteiro. Eu comecei a ler, reler e ler tudo novamente..."
“Ainda que, como monge, eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um
pecador perante DEUS, e tinha uma consciência extremamente perturbada. Não
podia acreditar que DEUS era aplacado com as satisfações que eu lhe dava. Eu
não amava, mas sim, odiava a justiça de DEUS que pune pecadores e,
secretamente, se não com blasfêmia, com certeza murmurando muito, estava
irado contra DEUS e disse: “Como se não bastasse que miseráveis pecadores,
eternamente perdidos por causa do pecador original, sejam esmagados por toda
espécie de calamidade pela Lei do Decálogo, DEUS tivesse de acrescentar dor em
cima de dor pelo Evangelho, e também com o Evangelho nos ameaçando com
sua ira justa!” Deste modo, eu me irava, com uma consciência furiosa e
perturbada. Todavia, persistentemente golpeava aquela passagem de Paulo,
querendo ardentemente entender o que ele quis dizer com “a justiça de DEUS”.
“Finalmente, pela misericórdia de DEUS, meditando de dia e de noite, consenti ao
contexto das palavras, a saber: “Porque no Evangelho é revelada a justiça de
DEUS, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: O justo
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viverá pela fé”. Então comecei a entender que a justiça de DEUS é aquela pela
qual o justo vive por um dom de DEUS, em outras palavras, pela fé. E este é o
significado: no Evangelho, é revelada a justiça de DEUS, isto é, a justiça passiva
com a qual o DEUS misericordioso justifica-nos pela fé, como está escrito: “O justo
viverá pela fé”. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no
paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente
diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez, de memória, os textos
das Escrituras (...)”
“E, exaltei minha palavra amabilíssima com um amor tão grande quanto o ódio
com o qual antes havia odiado “a justiça de DEUS”. Portanto, aquela passagem
em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o
paraíso”(Prefácio aos Escritos em Latim, LW, 34:336-37).
Fonte: http://www.monergismo.com/textos/biografias/lutero_storms.htm.

Com John Huss e Savonarola a Reforma começara a se delinear,e com Lutero tomava
forma e expunha seus alicerces: ajustificação pela fé em JESUSCRISTO e a supremacia das
Escrituras:
Sola gratia, sola fides, solus Christus:Não há como alguém merecer o favor de
DEUS por causa de alguma coisa que faz. A única forma de se obter o favor DEUS é através da
fé em JESUSCRISTO, por meio de quem os pecados são perdoados. A justiça de DEUS é aquela
pela qual o justo vive por um dom de DEUS, em outras palavras, pela fé. E este é o
significado: no Evangelho, é revelada a justiça de DEUS, isto é, a justiça passiva com a qual o
DEUS misericordioso justifica-nos pela fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé” (Rm.
1.17, Hb. 2.4).
Sola Scriptura. Somente a Escritura é autoridade máxima em matéria de vida e
doutrina cristãs. Só ela é o árbitro de todas as controvérsias. Ela é a norma normanda
(norma determinante) e não a norma normata (norma determinada) para todas as decisões
de fé e vida cristãs.A autoridade da Escritura é superior à da Igreja e da tradição. Contra a
afirmação católica: "a igreja ensina" ou "a tradição ensina," os reformadores afirmavam: "a
Escritura ensina".
A causa primária que fez eclodir o movimento que vinha crescendo há alguns anos foi
a presença de João Tetzel na região da Saxônia, onde Lutero vivia. O papa Leão X precisava
levantar recursos para terminar a construção da luxuosa Catedral de São Pedro, e enviou
representantespor toda a Europa vendendo bulas papais. A bula era um documento
assinado pelo papa, que garantia o perdão de todos os pecados, não só do possuidor da
bula, mas de sua família e amigos, vivos ou mortos. Tetzel percorria a Alemanha e dizia ao
povo: “Tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma de seus amigos subirá do
purgatório ao céu”. Lutero pregava contra Tetzel denunciando como falso esse ensino.
A mesma insatisfação que existia em Lutero, existia no povo em geral, que além disso
sofria com a opressão e a exploração financeira da igreja de Roma. Neste contexto de
insatisfação, qualquer movimento que surgisse para trazer independência da Igreja de Roma
seria apoiado pelo povo. Usando Lutero, DEUS mudou mais uma vez a face da terra e a
história da Igreja.
Adata fixada pelos historiadores como início da grande Reforma é 31 de outubro de
1517. Na manhã desse dia, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um
pergaminho que continha as 95 teses, ou declarações, quase todas relacionadas com a
venda de indulgências, porém em sua aplicação atacava a autoridade do papa e do
sacerdócio. Vários dirigentes da igreja tentaram, em vão, fazer com que Lutero mudasse de
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opinião. Ele, porém, ficou firme, e os ataques que lhe faziam só serviam para tomar mais
resoluta sua oposição às doutrinas não apoiadas nas Escrituras Sagradas.
Após longas e prolongadas controvérsias, e a publicação de folhetos que tornaram
conhecidas as opiniões de Lutero em toda a Alemanha, seus ensinos foram condenados e
Lutero excomungado pelo papa Leão X. Em junho de 1520 foi solicitado a Frederico da
Saxônia que levasse Lutero preso à Roma, para ser julgado. Entretanto, ao invés de prendêlo Frederico deu-lheproteção, pois simpatizava com suas ideias.
De seu lado Lutero recebeu a excomunhão como um desafio. No dia 10 de dezembro,
queimou a bula numa reunião pública, à porta da Catedral de Wittenberg, diante de uma
assembleia de professores, estudantes e do povo. Junto queimou também cópias dos
cânones ou leis estabelecidas por autoridades romanas. Esse ato constituiu a renúncia
definitiva de Lutero àigreja Católica Romana.

A Dieta de Worms - Em 1521, Lutero foi convocado a comparecer diante do Concílio
Supremo do Reno. O novo Imperador Carlos V, concedeu-lhe um salvo conduto. Lutero foi
advertido que poderia lhe acontecer o mesmo que a John Huss, ao que Lutero respondeu:
“Irei a Worms ainda que me cerquem tantos demônios quantas são as telhas dos telhados".
Em 17 de abril de 1521, Lutero compareceu na assembleia chamada Dieta de Worms,
presidida pelo Imperador. Em resposta ao pedido de retratação que lhe foi feito, para que
renegasse o que havia escrito, disse que só o faria se seus escritos fossem desaprovados
pelas Escrituras, com estas palavras: "Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que DEUS me
ajude. Amém”.
A assembleia pediu que o imperador o prendesse, alegando que a fé não poderia estar
nas mãos de hereges. Contudo o salvo conduto foi respeitado. Quando regressava a
Wittenberg, Lutero foi levado por soldados do imperador para o castelo de Wartzburg, pois
seus amigos tinham receio que o matassem. Ficou no castelo durante um ano, e aproveitou
esse tempo para traduzir o Novo Testamento para o alemão. Depois voltou para Wittenberg,
assumindo a direção do movimento reformista.

O Nome ‘Protestante’.A Alemanha dividia-se em vários territórios governados por
príncipes. Depois da Reforma alguns deles ficaram ligados à Igreja Romana, eoutros (os do
norte) tornaram-se seguidores de Lutero. Esta divisão gerou lutas pelo domínio dos
territórios. Em 1529, uma nova assembleia política (dieta) reuniu-se na cidade de Espira,
com o objetivo de reconciliar as partes em luta. Nessa reunião os governantes católicos, que
eram a maioria, condenaram as doutrinas de Lutero e resolveram proibir qualquer ensino do
luteranismo em territórios católicos. Ao mesmo tempo determinaram que nos estados
governados por luteranos, os católicos poderiam exercer livremente a sua religião. Os
príncipes luteranos protestaram contra esta lei desequilibrada. Desde este tempo ficaram
conhecidos como protestantes, e as doutrinas que defendiam também ficaram conhecidas
como religião protestante.
4. REFORMA EM OUTROS PAÍSES
4.1 Suíça
A Reforma na Suíça iniciou na mesma época, porém independente do movimento da
Alemanha, sob a orientação de Huldreich Zwingli18. Além de se opor ao sistema romano das
indulgências, atacou a ‘remissão de pecados’ que muitos buscavam por meio de
peregrinações a um altar da Virgem de Einsieldn, uma Virgem Maria negra.Em 1522 ele se
18

É comum encontrarmos a forma aportuguesada de seu nome, Ulrico Zuínglio.
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casou e rompeu definitivamente com a igreja de Roma. A Reforma suíça foi mais radical que
a alemã, e foi acompanhada de dispositivos legais estabelecidos por governos locais
democraticamente eleitos.As cidades suíças eram também centros de cultura, e nelas o
humanismo se estabeleceu. Em Basiléia havia uma grande universidade, e lá Erasmo editou
o Novo testamento grego. Três ramos do protestantismo se desenvolveram na Suíça: os
cantões do norte, de fala alemã, seguiram Zuínglio; os do sul seguiram Calvino; e os radicais,
conhecidos como anabatistas. O movimento reformista acabou prejudicado pela guerra civil
entre católicos-romanos e protestantes, na qual Zuínglio morreu, em 1531, sendo sucedido
por João Calvino, considerado o maior teólogo da igreja depois de Agostinho. Sua obra
Instituições da Religião Cristã,escrita em 1536, quando ele tinha apenas 27 anos, tornou-se
regra de fé da doutrina protestante.
4.2 Reino Escandinavo (Dinamarca, Suécia, Filândia, Islândia e Noruega)
A Escandinávia adotou os ensinos de Lutero com o apoio do rei Cristiano II, da
Dinamarca, grande simpatizantedo humanismo,que estava ansioso para libertar a coroa do
controle de um concílio de nobres e clérigos.Os demais países sob seu domínio, e os reis que
o sucederam, igualmente adotaram a Reforma. O povo foi leal ao seu soberano, pois estava
desgostoso com a corrupção do clero e o comércio das indulgências. Os líderes luteranos
tinham por costume traduzir a Bíblia na língua de seus países e disseminar as doutrinas da
justificação pela fé e supremacia das Escrituras. A tradução do Novo Testamentonesses
países trouxe grandes benefícios ao movimento reformista, organizado por homens que
haviam sido alunos de Lutero na Universidade de Wittenberg.
4.3 França
Na França a igreja católica possuía mais liberdade com relação à Roma, por isso as
pessoas sentiam menos necessidade de independência.Jacques Lefèvre iniciou um
movimento anterior à Reforma da Alemanha, em 1512, cuja doutrina falava da "justificação
pela fé".O próprio Calvino treinou em Genebra e enviou à França 155 pastores, que
formaram um grupo de protestantes consolidado, organizado e consciente.Os reis franceses,
que eram todos nominalmente católicos, alternavam-se a favor e contrários às ideias da
Reforma, e isso alimentava ossangrentos conflitos entre católicos e protestantes19.A nobreza
francesa era católica e temia que seus interesses e privilégios fossem prejudicados, caso os
protestantes prevalecessem. Aconteceram no total oito guerras, os protestantes foram
massacrados em todas elas, e a perseguição permanecia, com alguns períodos de trégua. No
reinado de Luís XIV (1685), finalmente os protestantes desistiram da França, com o início de
mais uma intensa perseguição. Milhares deles migraram para a Inglaterra, Holanda, América,
Alemanha e África do Sul.

A Noite de São Bartolomeu
Em 1570, após a terceira guerra, um acordo selou uma suspensão de hostilidades
entre católicos e protestantes na França, conhecido como Tratado de Paz de Saint Germain,
conduzido por Catarina de Médici. Porém, passados dois anos, uma articulação política
resultou no matrimônio de Marguerite de Valois, filha de Catarina e irmã do monarca
francês, com Henrique de Navarra, o líder dos huguenotes. O povo e a nobreza, de maioria
católica, ficaram descontentes com essa união, e o cenário se transformou radicalmente.
Gaspard de Coligny, um dos chefes dos protestantes parisienses, sofreu um atentado que
19

A partir de 1550 os franceses passaram a designar os protestantes por "huguenotes". Esse nome tem origem
incerta.
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quase culminou com sua morte, e as hostilidades foram retomadas. Catarina na verdade era
quem reinava, porque seu filho, o soberano Carlos IX, era ainda muito jovem para assumir a
autoridade máxima de sua nação. Ambiciosa e cruel, ela convenceu o filho a mandar
eliminar Coligny e seus seguidores, pretextando se prevenir de um possível ataque dos
protestantes. Uma armadilha foi preparada para os protestantes, e na noite de 23 para 24
de agosto de 1572 o evento intitulado a Noite de São Bartolomeu foi desencadeado,
prolongou-se por vários meses, resultando na eliminação de pelo menos trinta mil franceses
protestantes. Alguns historiadores falam da morte de cerca de cem mil pessoas20. Além de
chacinados, os protestantes tiveram suas propriedades e bens confiscados pelos católicos.
4.4 Países Baixos (Holanda e Bélgica)
Ao tempo da Reforma, Holanda e Bélgica formavam um só país, dominado pela
Espanha, onde reinava Filipe II. O Novo Testamento em holandês foi publicado em 1523 e
levou o povo a comparar a igreja católica de seu país com a igreja do Novo Testamento. Até
1525 todos seguiam Lutero, mas a partir de então os anabatistas fizeram muitos adeptos, e
após 1540 os holandeses seguiam o calvinismo. Aconteceram diversas inssurreições
protestantes, com saque de igrejas e profanação da hóstia. Mas Filipe II estava decidido a
levar a Holanda de volta à Roma, e instituiu a Inquisição que passou a perseguir e massacrar
os protestantes. Estima-se que mais de 40 mil emigraram para outros países nesse período,
de 1555-1581, quando William de Orange liderou os holandeses repudiando oficialmente a
soberania do rei espanhol.A derrota de Filipe II,para Elizabeth I da Inglaterra,ajudou muito os
holandeses a conquistarem a liberdade e adotarem a fé reformada. A Holanda, constituída
pelas províncias do norte, tornou-se protestante, mas os belgas que habitavam as províncias
do sul, descendentes dos católicos romanos flamengos, permaneceram na sua fé.
4.5 Inglaterra
A Reforma criou quatro grandes tipos de fé – o luterano, o anabatista e o calvinista – e
no Reino Unido e Estados Unidos surgiu um dos mais importantes: a Reforma Anglicana.
Os lolardos jamais foram totalmente aniquilados. Secretamente, os ensinos de John
Wycliffe prosseguiram circulando.A ênfase que davam à autoridade da Bíblia, e à
necessidade de uma comunhão pessoal com CRISTO, ressurgiu com a realização da reforma
política na Inglaterra.O controle de muitas propriedades, e os impostos papais,levavam
muito dinheiro dos ingleses para Roma, o que irritava tanto os reis quanto o povo. Em
paralelo, os humanistas bíblicos da Universidade de Oxford, juntamente com John Colet,
pároco da igreja de São Paulo, passaram a estudar a tradução grega da Bíblia feita por
Erasmo e explicá-la ao povo. João Tyndale traduziu pela primeira vez o Novo Testamento
para o inglês, após a invenção da imprensa, que serviu de modelo para todas as outras
traduções a partir daí.João Tyndale foi martirizado em 1536 na cidade de Antuérpia.
O desenvolvimento da reforma protestante no Reino Unido alternou períodos de
progresso e retrocesso, dependendo da atitude dos soberanos e do espírito conservador
natural dos ingleses:

Henrique VIII (1509-1547). Desligou-se da Igreja Católica Romanaem 1534, emitindo
um decreto que declarava o rei como “o único chefe supremo na terra da Igreja da
Inglaterra” o que favoreceu a expansão da Reforma, mas a prejudicou porque essa atitude
era apenas uma resposta ao papa, que não quis lhe conceder o divórcio. Tornou-se chefe
dessa nova igreja, que mantinha basicamente as mesmas doutrinas católico-romanas, e
20

O filme francês “A Rainha Margot”, de 1993, baseado na obra de Alexandre Dumas, La Reine Margot,
apresenta uma versão crua e sanguinária do que ocorreu na Noite de São Bartolomeu.
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condenou à morte qualquer pessoa que não concordasse com suas ideias, quer fossem
católicos ou protestantes.

Eduardo VI(1547-1553). Durante seu reinado a Reforma progrediu. Subiu ao trono
com 9 anos de idade, e o Duque de Somerset, irmão de sua mãe, foi seu tutor. O duque
simpatizava com o protestantismo e aceitava a liberdade religiosa.

Maria I(1553-1558). Na tentativa frustrada de restabelecer o catolicismo romano
como religião oficial na Inglaterra, perseguiu tão cruelmente os protestantes e seus líderes,
que ficou conhecida como “Bloody Mary” (Maria sanguinária ou Maria sangrenta). Seu
casamento com o rei católico Filipe II da Espanha provocou o ódio do povo inglês, que no
início de seu reinado a apoiava. Seu reinado coincidiu com a Contra-Reforma da igreja
católica.

Elizabeth I(1558-1603).Considerada a mais capaz de todos os soberanos ingleses.
Determinou a abertura das prisões, revogouexílios, a Bíblia passou a ser honrada nos
púlpitos e nos lares, a Igreja da Inglaterra firmou-se e adotou o formato que tem até hoje.
Sua vitória contra Filipe II, numa batalha em que os pequenos (porém ágeis) barcos ingleses
derrotaram a poderosa esquadra espanhola, fez da Inglaterra a campeã do protestantismo
na Europa.
4.6 Escócia
Nesse país a Reforma teve um progresso lento. A Igreja e o Estado eram governados
pelo Cardeal Beaton e a rainha Maria de Guisse, que perseguiam os protestantes. John Knox,
em 1559, assumiu o movimento reformador, após a morte da rainha e o assassinato do
Cardeal, Knox conseguiu levar a Reforma muito mais longe que a da Inglaterra. Ele fundou a
Igreja Presbiteriana, que veio a ser a Igreja da Escócia.
4.7 Consequências Imediatas da Reforma
No início do século XVI, a única igreja na Europa Ocidental era a católica romana, que
se julgava segura da lealdade de todos os reinos. Contudo, antes de findar esse século, todos
os países do norte da Europa, ao oeste da Rússia, se haviam separado de Roma e
estabelecido suas próprias igrejas nacionais.Embora houvesse diferença de doutrinas e de
organização, não é difícil encontrar a plataforma comum de todas as igrejas protestantes. Os
princípios da Reforma podem ser considerados cinco:

A verdadeira religião está baseada nas Escrituras. Os católicos romanoshaviam
substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da igreja. Ensinavam que a igreja era
infalível e que a autoridade da Bíblia procedia da autorização da igreja. Proibiam a leitura
das Escrituras aos leigos e opunham obstáculos à sua tradução na linguagem usada pelo
povo. Os reformadores afirmavam que a Bíblia continha as regras de fé e prática, e que não
se devia aceitar nenhuma doutrina que não fosse ensinada pela Bíblia. A Reforma devolveu
ao povo a Bíblia que se havia perdido, e colocou os ensinos bíblicos sobre o trono da
autoridade. Foi pela atitude dos reformadores, e através dos países protestantes, que a
Bíblia conseguiu a circulação que hoje tem, a qual se conta aos milhões anualmente.

A religião devia ser racional e inteligente. O romanismo havia introduzido doutrinas
irracionais no credo da igreja, como a transubstanciação, pretensões absurdas como as
indulgências papais, em sua disciplina, costumes supersticiosos como a adoração de imagens
em seu ritual. Os reformadores, conquanto subordinassem devidamente a razão à revelação,
contudo reconheciam a primeira como um dom divino, e requeriam um credo, uma
disciplina e uma adoração que não violassem a natureza racional do homem.
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A religião devia ser pessoal. Sob o sistema romano havia uma porta fechada entre o
adorador e DEUS, e o sacerdote tinha a única chave. O pecador arrependido não confessava
seus pecados a DEUS; não obtinha perdão de DEUS, e sim do sacerdote; somente ele podia
pronunciar a absolvição. O adorador não orava a DEUS o PAI, mediante CRISTO o FILHO, mas por
meio de um santo padroeiro, que se supunha interceder pelo pecador diante de um DEUS
demasiado distante para que o homem se aproximasse dele na vida terrena. Em verdade,
DEUS era considerado como um Ser pouco amigável, que devia ser aplacado e apaziguado
mediante a vida ascética de homens e mulheres santos, os únicos cujas orações podiam
salvar os homens da ira de DEUS. Os homens piedosos não podiam consultar a Bíblia para se
orientarem; tinham de receber os ensinos do Livro indiretamente, segundo as
interpretações dos concílios e dos cânones da igreja. Os reformadores removeram todas
essas barreiras. Guiavam o adorador a DEUS como objeto direto de oração, e bem assim o
outorgador imediato do perdão e da graça. Levavam as almas à presença de DEUS e à
comunhão com CRISTO individualmente.

A religião deve ser espiritual e não formalista. Os católicos romanos haviam
sobrecarregado a simplicidade do evangelho, adicionando-lhe formalidades e cerimônias que
lhe obscureciam. A religião consistia em adoração externa prestada sob a direção dos
sacerdotes, e não na atitude do coração para com DEUS. Indiscutivelmente houve muitos
homens sinceros e espirituais na igreja católica romana, os quais viviam em íntima
comunhão com DEUS. Entretanto, de modo geral, na igreja a religião era letra e não espírito.
Os reformadores davam ênfase às características internas da religião antes que às externas.
Colocavam em evidência a antiga doutrina como experiência vital: "A salvação pela fé em
CRISTO, e unicamente pela fé." Proclamavam que os homens são justificados não por normas
e observâncias externas, e sim pela vida interior espiritual "a vida de DEUS na alma dos
homens".
Existência de uma igreja nacional, independente da igreja mundial. O alvo do
papado e do sacerdócio havia sido subordinar o Estado à igreja, e fazer com que o papa
exercesse autoridade sobre todas as nações. Entretanto, onde o protestantismo triunfava,
surgia uma igreja nacional governada por si mesma e completamente independente de
Roma. Essas igrejas nacionais assumiram diferentes formas: episcopal na Inglaterra,
presbiteriana na Escócia e na Suíça, um tanto mista nos países do Norte. O culto de adoração
em todas as igrejas católicas romanas era em latim, porém nas igrejas protestantes
celebravam-se os cultos nos idiomas usados por seus adoradores.
4.8 A Primeira Grande Controvérsia
A Universidde de Leyden, formada em 1575, em gratidão pela libertação da cidade de
um cerco, tornou-se centro do estudo teológico calvinista. Os calvinistas holandeses foram
sempre defensores e expositores firmes do Cristianismo. Vitorioso, o calvinismo, porém,
teve no arminianismo sua primeira oposição na Holanda. James Arminius (1559-1609), seu
intérprete, foi educado com fundos levantados por amigos e, depois, pelas autoridades civis
de Amsterdã. Estudou em Leyden, foi aluno de Beza em Genebra, e viajou muito pela Itália.
Em 1603, depois de pastorear por quinze anos em Amsterdã, tornou-se professor de
teologia em Leyden. Sua tentativa de mudar o calvinismo, para que DEUS não fosse
considerado autor de pecado, nem o homem um autômato nas Suas mãos, gerou a oposição
de seu amigo Francisco Gomarra. Armínio, então, pediu ao governo a convocação de um
sínodo nacional, mas morreu antes. Seus seguidores, entre os quais estava Hugo Grotius,
entendido em direito internacional, compilaram suas ideias na "Representação" de 1610.
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Calvino e Armínio
Armínio e Calvino ensinavam que o homem, por ter herdado o pecado de Adão, está
sob a ira de DEUS. Armínio, porém, cria que o homem era capaz de procurar a salvação antes
mesmo de DEUS lhe conceder a graça fundamental, que habilita a sua vontade para cooperar
com DEUS. Calvino entendia que a vontade do homem fora tão corrompida pela queda, que a
salvação era uma questão exclusiva da graça divina.
Armínio aceitava a eleição, mas cria que o processo de salvar alguns e condenar outros
tinha "seu fundamento na presciência de DEUS". Ademais, esta eleição era condicional e não
incondicional. Calvino, por sua vez, aceitava uma eleição incondicional feita por um DEUS
soberano, tanto para a graça como para a condenação. Armínio interpretava a morte de
CRISTO como suficiente para todos, embora só fosse eficaz para os crentes. Calvino limitou a
redenção aos eleitos para a salvação. Armínio ensinava ainda que todos os homens
poderiam resistir à graça salvadora de DEUS. Calvino tomava esta graça como irresistível.
Armínio respondia à insistência calvinista sobre a perseverança dos santos, afirmando que
DEUS concedia aos santos uma graça tamanha que eles não precisariam cair, embora a Bíblia
praticamente ensinasse que era possível ao homem perder a salvação. Armínio não quis
fazer de DEUS o autor do pecado, nem o homem um autômato. Ele supunha que estas
modificações no calvinismo eliminariam esses perigos da teologia.
O arminianismo exerceu influência considerável sobre uma ala da Igreja Anglicana do
século XVII, sobre o Movimento Metodista do século XVIII e sobre o Exército da Salvação.
5. A CONTRA REFORMA
Após iniciado o movimento da Reforma, a Igreja Católica Romana mobilizou esforços
no sentido de recuperar o terreno perdido na Europa, para destruir a fé protestante e enviar
missões católico-romanas a países estrangeiros. Esse movimento foi chamado Contrareforma, e dele fizeram parte:

O Concílio de Trento.Tentando fazer a reforma dentro da igreja, o papa Paulo III
convocou um concílio em 1545, para investigar os motivos e por fim aos abusos que deram
origem à Reforma. O Concílio era formado por todos os bispos e abades e durou quase 20
anos, reunindo-seem diversos lugares em datas diferentes. Todos esperavam que a
separação entre católicos e protestantes teria fim. O objetivo não foi alcançado, porém
aconteceram muitas reformas na igreja católica e as doutrinas foram definitivamente
estabelecidas. Os próprios protestantes admitem, que depois do Concílio de Trento, os
papas se conduziram com mais acerto do que os que governaram antes do Concílio.
A Ordem dos Jesuítas.Umaordem monástica foi fundada em 1534 pelo espanhol
Inácio de Loyola. Caracterizava-se pela combinação da mais severa disciplina, intensa
lealdade à igreja e à Ordem, profunda devoção religiosa e um marcado esforço para
arrebanhar prosélitos, como chamavam os convertidos ao protestantismo. Seu principal
objetivo era combater o movimento protestante, com métodos conhecidos e com formas
secretas. Essa ordem tornou-se tão poderosa que encontrou oposição severa, até nos países
católicos. Acabou sendo extinta por um decreto do papa Clemente XIV, em 1773, sendo
proibida de funcionar, mas continuou em atividade secretamente, até ser novamente
reconhecida pelo papa em 1814. Atua até hoje e é uma das forças mais ativas na divulgação
e fortalecimento da Igreja Católica Romana em todo o mundo.

As Missões Católicas.Em sua maioria foram desempenhadas pelos jesuítas,que
converteram grande parte das raças nativas da América do Sul, do México, grande parte do
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Canadá,Índia, Ceilão e Japão. Francisco Xavier, um dos primeiros jesuítas, dirigiu algumas
dessas missões e morreu trabalhando na China.

A Inquisição Espanhola (1478-1820). A perseguição ativa foi outra arma poderosa
usada para impedir o crescente espírito da Reforma. É certo que os protestantes também
perseguiram, e até mataram, porém geralmente isso aconteceu por sentimentos políticos e
não religiosos. No continente europeu, todos os governos católicos preocupavam-se em
extirpar a fé protestante, usando para isso a espada. Na Espanha restabeleceu-se a
Inquisição, em 1480, por meio da qual inumerável multidão sofreu torturas e muitas pessoas
foram queimadas vivas. Sob a direção de Tomás de Torquemada, tornou-se um órgão de
extermínio dos que chamavam hereges, não somente os protestantes, mas também judeus
e muçulmanos. Esse tribunal havia sido instalado com autorização papal, atendendo a um
pedido dos reis Fernando e Isabel.
Os inquisidores entraram logo em ação, procedendo geralmente com grande energia.
A inquisição colocou-se a serviço não mais da religião propriamente, mas dos soberanos
espanhóis, os quais procuravam atingir criminosos de categoria meramente política. Em
breve, porém, fizeram-se ouvir em Roma queixas diversas contra a severidade dos
inquisidores. O papa Sixto IV escreveu sucessivas cartas aos monarcas da Espanha,
mostrando-lhes profundo descontentamento por quanto acontecia em seu reino, e baixando
instruções de moderação para os juízes tanto civis como eclesiásticos. Merece especial
destaque o Breve de 2 de agosto de 1482, no qual o Papa, depois de promulgar certas regras
coibitivas do poder dos inquisidores, concluía com as seguintes palavras: “Visto que somente
a caridade nos toma semelhantes a DEUS, rogamos e exortamos o Rei e a Rainha, pelo amor
de Nosso Senhor JESUSCRISTO, a fim de que imitem Aquele de quem é característico ter sempre
compaixão e perdão. Queiram, portanto, mostrar-se indulgentes para com os seus súditos da
cidade e da diocese de Sevilha que confessam o erro e imploram a misericórdia!” Contudo,
apesar das frequentes admoestações pontifícias, a Inquisição Espanhola ia-se tornando mais
e mais um órgão poderoso de influência e atividade dos monarcas, e permaneceu durante
três séculos.
6. HOMENS QUE SE DESTACARAM NESSE PERÍODO
Em uma época tão importante, envolvendo tantos países e repleta de tão vastos
resultados, houve muitos homens cujo desempenho foi extremamente importante, tanto da
parte dos reformados, como também dos católicos. Vejamos alguns homens que se
destacaram no movimento reformador:

Desidério Erasmo (1466-1536). Nasceu em Roterdã, Holanda, foi um dos maiores
eruditos do período da Renascença e da Reforma. Educado em um mosteiro e ordenado em
1492, dedicou-se à literatura. Em vários períodos viveu em Paris, Inglaterra, Suíça e Itália;
contudo, seu lar permanente estava em Basileia (Suíça). Antes do início do movimento da
Reforma, Erasmo já se tornara crítico inflexível da igreja católica romana, por meio dos seus
escritos, dentre os quais se destaca o de maior circulação "Elogio da Loucura". Sua obra de
maior valor, entretanto, foi a tradução do Novo Testamento em grego. Erasmo jamais se
uniu ao movimento da Reforma, continuando exteriormente católico, e criticando os
reformadores tão acremente como criticava a igreja católica.
Martinho Lutero (1483-1546). Indiscutivelmente a figura principal desse período, foi
o fundador da civilização protestante. Nasceu em Eisleben, filho de um mineiro que com
muitos sacrifícios o enviou a estudar na Universidade de Erfurt. Lutero desejava ser
advogado, porém interrompeu os estudos ao sair ileso de uma tempestade no meio da qual
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fez um voto. Entrou para um mosteiro de agostinianos e logo foi ordenado monge. Enviado à
Roma em 1510, voltou desiludido pelo que viu de mundanismo e maldade dentro da igreja.
No ano de 1511 iniciou sua campanha de reformador. Se desentendeu com Zuínglio,
reformador da Suíça, de início por causa da questão da transubstanciação, dízimos e taxas
que os católicos deveriam pagar à igreja, e depois surgiram outras divergências doutrinárias.
No ano de 1529, fez-se um esforço para unir os seguidores de Lutero e os de Zuínglio, porém
não se obteve êxito, em razão do espírito firme e inflexível de Lutero. Entre os muitos
escritos que circularam em toda a Alemanha, de autoria de Lutero, o de maior influência foi,
sem dúvida, sua incomparável tradução da Bíblia. Lutero morreu quando visitava o local em
que nasceu, Eisleben, aos sessenta e três anos de idade.

João Calvino(1509-1564). Considerado o maior teólogo do Cristianismo depois de
Agostinho, bispo de Hipona. Nasceu em Noyo (França), e morreu em Genebra (Suíça).
Estudou em Paris, Orleans e Bourges. Aceitou os princípios de Reforma em 1528 e foi
expulso de Paris. Em 1536, na Basileia, publicou "Instituições da Religião Cristã" obra que se
tornou a base da doutrina de todas as igrejas protestantes, menos a luterana. Em seguida
mudou-se para Genebra, onde viveu até à morte, com exceção de alguns anos de exílio. A
Academia Protestante que Calvino fundou, juntamente com Teodoro Beza e outros
reformadores, transformou-se no centro principal do protestantismo na Europa. As teologias
calvinista e luterana possuem características racionais e radicais que inspiraram os
movimentos liberais dos tempos modernos, tanto no que se refere ao Estado como também
à igreja, e contribuíram poderosamente para o progresso e para a democracia em todo o
mundo.

Tomás Cranmer (1489-1556). Considerado o dirigente da Reforma na Inglaterra, por
sua posição como o primeiro protestante na direção da igreja. Quando jovem, conquistou a
simpatia do rei Henrique VIII, por haver sugerido que se apelasse para as universidades da
Europa, na questão do divórcio do rei britânico. Cranmer prestou serviços a Henrique VIII em
várias embaixadas e foi nomeado bispo de Cantuária. Apesar de progressista em suas ideias,
era tímido e flexível, exercendo sua influência moderadora na reforma da igreja. Durante a
menoridade do rei Eduardo VI, Cranmer foi um de seus regentes, e conseguiu fazer progredir
a causa do protestantismo. A contribuição mais importante de Cranmer foi sua obra como
um dos compiladores do Livro de Oração Comum21. Ele também coordenou a elaboração,
junto com vários teólogos, de um credo com 42 artigos, sendo o escritor de quase todos os
artigos de religião. Com a ascensão ao trono da rainha Maria Tudor, foi destituído do
arcebispado e encarcerado. Sob o peso do sofrimento retratou-se de suas opiniões
protestantes, na esperança de salvar a vida, contudo foi condenado à morte na fogueira.
Antes de seu martírio, em 1556, renunciou à retratação, e morreu corajosamente, colocando
no fogo a sua mão direita, a que havia assinado a retratação, para que fosse a primeira a ser
queimada.

João Knox (1513-1572). Nasceu numa região chamada Baixa Escócia, foi o fundador da
igreja escocesa e é chamado "pai da Escócia". Foi educado na Universidade de Santo André
para ser sacerdote, mas tornou-se professor. Em 1547 abraçou a Reforma, foi preso
juntamente com outros reformadores e enviado à França onde serviu nas galés. Mais tarde
foi libertado e voltou à Inglaterra no reinado de Eduardo VI. Com a ascensão de Maria
Tudor,em 1555, fugiu para Genebra, ondefoi aluno de João Calvino e adotou sua ideias,
21

O Livro de Oração Comumfortalecia o uso do inglês, a leitura da Bíblia e a participação da congregação nos
cultos. A segunda edição, mais protestante, publicada em 1552, refletia influências calvinistas. Todas as igrejas
do Reino Unido foram obrigadas a usá-lo. Com pequenas modificações, adotadas no reinado de Elizabeth I,
este é o livro de oração usado pela Igreja Anglicana até hoje.
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tanto no que se refere à doutrina, como no governo da igreja. Em 1559 voltou à Escócia e
tornou-se o dirigente quase absoluto da Reforma em seu país. Conseguiu que a fé e a ordem
presbiterianas alcançassem importância suprema na Escócia, e dirigiu a mais radical reforma
que se verificou em qualquer país da Europa. Quando seu corpo baixava à sepultura,
Morton, o regente da Escócia, apontou para a cova e disse: "Aqui jaz um homem que jamais
conheceu o medo".
Entre os grandes homens desse importante período, pelo menos dois nomes entre os
católicos devem ser citados, Inácio de Loyola e Francisco Xavier.

Inácio de Loyola (1491-1556). Era um espanhol descendente de uma família nobre do
Castelo de Loyola, do qual tomou o nome. Até a idade de vinte e seis anos foi um soldado
valente, embora dissoluto. Após um grave ferimento, que lhe causou um longo período de
enfermidade, dedicou-se ao serviço da igreja. Em 1534 fundou a Sociedade de Jesus,
conhecida como Ordem dos Jesuítas, a instituição mais poderosa dos tempos modernos para
a promoção da igreja católica romana. Escreveu o documento de constituição da ordem, que
praticamente não foi alterado até hoje. Suas cartas, e uma obra chamada "Exercícios
Espirituais", influenciaram não só os jesuítas, mas também todas as demais ordens religiosas
católicas. É reconhecido como uma das personalidades mais notáveis e influentes do século
dezesseis. Morreu em Roma e foi canonizado no ano de 1622.
Francisco Xavier (1506-1552). Nasceu em Navarra (Espanha), que na época era um
reino independente em ambos os lados dos Pireneus. Foi um dos primeiros membros da
Sociedade de Jesus, e teve a seu cargo o departamento de missões estrangeiras, sendo
também o fundador das missões modernas. Estabeleceu a fé católica na Índia, Ceilão, Japão
e outros países do Oriente. Apenas havia iniciado a sua missão na China, quando morreu
repentinamente de febre, com quarenta e seis anos de idade. Durante sua curta existência,
conseguiu a conversão de milhares de pagãos. Organizou tão sabiamente a obra das
missões, que o movimento continuou depois de sua morte. Como resultado de seus planos e
esforços, os católicos no Oriente hoje contam-se aos milhões. Durante toda sua existência,
Xavier demonstrou espírito manso, tolerante e generoso, e isso contribuiu para que sua
memória seja estimada, tanto pelos católicos como também pelos protestantes.
7.A GUERRA DOS TRINTA ANOS
Foi causada por rivalidades políticas e religiosas entre protestantes e católicos na
Alemanha, em 1618, um século depois da Reforma, e acabou envolvendo quase todas as
nações europeias. Às vezes, estados que professavam a mesma fé, apoiavam partidos
contrários. Os jesuítas tiveram papel importante, acirrando o ódio dos católicos pelos
protestantes. A guerra terminou em 1648, com a assinatura do Tratado de Paz de
Westphália. A Alemanha pagou um alto preço, vendo sua população reduzida a um terço,
com a morte de milhões de pessoas. Muitas propriedades foram destruídas, vilas e cidades
saqueadas. Várias décadas foram necessárias para o país se recuperar da devastação da
terra, da perda das vidas e do colapso moral decorrentes dessa guerra.
CONCLUSÃO
A Reforma marcou o fim do controle de uma igreja universal. A Igreja Católica Romana
foi substituída por uma série de igrejas oficiais protestantes nacionais onde o protestantismo
venceu. Os luteranos dominaram o cenário religioso na Alemanha e na Escandinávia. O
calvinismo fez adeptos na Suíça, Escócia, Holanda, França e Hungria. Os ingleses
54

estabeleceram a igreja anglicana oficial. Os radicais da reforma, os anabatistas, não
estabeleceram igrejas, mas eram fortes em países como a Holanda.
Embora grandes mudanças doutrinárias tenham sido introduzidas pela Reforma, não
se deve pensar que as novas igrejas nacionais tenham rompido completamente com todo o
legado da Igreja do passado. Protestantes e católicos romanos aceitaram sem problemas os
grandes credos ecumênicos, como o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno e o Credo
Atanasiano, além de sustentarem as doutrinas da Trindade, a deidade e ressurreição de
CRISTO, a Bíblia como revelação de DEUS, a queda do homem, o pecado original e a
necessidade de uma vida moral para o cristão.
O protestantismo foi também responsável por algumas grandes ênfases doutrinárias
que exerceram influência sobre assuntos temporais e espirituais. O homem tinha agora
acesso pessoal direto a DEUS, mas essa afirmação do individual não significa que os
reformadores negligenciassem o aspecto comunitário da vida, pois todos eles, exceto os
anabatistas, deram grande ênfase à Igreja, que seria identificada pela pregação da Palavra e
pelos sacramentos, embora, quanto à salvação, o homem não precisasse deles para ir a
DEUS.
A doutrina do sacerdócio dos crentes diminuiu a importância do sistema hierárquico
de mediadores entre DEUS e o homem. A doutrina da justificação pela fé tornara
desnecessário o sistema sacramental, e nenhum mediador era necessário, pois cada crente
era um sacerdote espiritual que oferecia sacrifícios espirituais a DEUS.
A afirmação da autoridade final da Bíblia marcou o repúdio à autoridade da Igreja. A
Bíbliaera a regra final de fé e prática. O direito de interpretação individual foi enfatizado,
uma vez que se considerava os indivíduos por si mesmos capazes de interpretá-la, desde que
atentassem para a formação gramatical e histórica. Cedo, todos os Reformadores traduziram
a Bíblia para o vernáculo. A Reforma ajudou a criar um interesse pela educação elementar,
pois como se podia interpretar a Bíblia livremente, era necessário algum conhecimento.
Todos os reformadores deram atenção especial à criação de escolas com três níveis de
educação: elementar, secundário e universitário. A Reforma também estimulou o
surgimento da ciência empírica.
A afirmação da igualdade espiritual dos homens levou à afirmação análoga da
igualdade política. Desta forma, a Reforma, particularmente onde as ideias calvinistas foram
aceitas, promoveu o surgimento da democracia na igreja e no estado. Aos leigos foi dada
uma grande responsabilidade na administração da igreja.
A Reforma também estimulou o capitalismo, ao romper, como aconteceu com a
maioria dos reformadores, contra a oposição medieval à usura. A ênfase sobre a poupança,
o trabalho, a necessidade de evitar as diversões mundanas caras, resultou na provisão de
recursos que seriam usados como capital para novas aventuras econômicas. Não seria,
porém, justodizer que os reformadores foram os únicos responsáveis pelo capitalismo,
porqueelejáexistia muitoantesda Reforma. O estado moderno, que assume a
responsabilidade pelo bem-estar econômico dos cidadãos, de certo modo teve seus
primórdios quando o estado precisou cuidar daqueles que ele mesmo desapropriou e
empobreceu, com o confisco de propriedades eclesiásticas durante a Reforma.
A Reforma provocou também a necessária renovação da pregação. Lutero, por
exemplo, brilhou como pregador da Palavra. Calvino dedicou muito do seu tempo à
pregação e ao ensino da Palavra.
A Reforma também exerceu impacto sobre a Igreja Católica Romana, através da
reforma moral e a definição doutrinária da Contra-Reforma, em Trento. A Ordem dos
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Jesuítas tornou-se líder da obra missionária católica romana na Ásia e no hemisfério
ocidental.
O fim do Quinto Período – A Igreja Reformada – ficou estabelecido pelos historiadores
com o término da Guerra dos Trinta Anos, em 1648. Nesse tempo, as principais igrejas da
religião cristã estavam estabelecidas. Seus caminhos desde então imbricam-se com as
formas que adotaram para enfrentar o secularismo, a primeira grande influência na Europa
ocidental durante o século XVII.
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