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O  Início  da  Igreja 

Como toda história que se preze, a Igreja também tem um 

começo. Quando olhamos ao nosso redor e vemos os grandes templos, 

os ministérios respeitados, a igreja na mídia, o evangelho crescendo a 

nível mundial, devemos nos lembrar que nem sempre foi assim. As 

páginas da sua história foram escritas em cavernas, em esconderijos 

secretos, em meio a fugas e perseguições. Uma história escrita com 

suor, lágrimas e sangue.  

O que passaremos a contar de maneira resumida e 

simplificada é apenas uma parte da obra de Deus aqui na terra, através 

de “homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, 

e montes, e pelas covas e cavernas da terra.” (Hb 11.38). 
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Tudo começa na revelação da “plenitude dos tempos” (Gl 

4.4), Jesus Cristo. Mas o mundo foi preparado para esta manifestação 

divina, através de 3 povos distintos: os romanos, os gregos e os judeus. 

Encontramos uma época de grande apartação social 

(discriminação, separação) na Bíblia. Não só entre os romanos e 

judeus, mas no próprio seio dos judeus, haviam divisões em camadas 

sociais tão grandes que geravam uma calamidade social. Prova disso 

era a grande insatisfação e a esperança preeminente num messias 

libertador, que exterminaria todo o tipo de injustiça como retratado nos 

profetas.  

O sistema de dominação romano, com altíssimos 

impostos, geravam uma pobreza cada vez maior para o povo e uma 

riqueza cada vez maior para os cobradores, políticos e religiosos.  

Jesus nasceu em um contexto bem interessante. Todo o 

pano de fundo estava propício para a chegada de um messias 

libertador. Um dos motivos pela não aceitação plena de Jesus pelos 

políticos, religiosos e até mesmo discípulos de Jesus, foi a sua 

constante ênfase espiritual e não aceitação do sinal de um messias 

político, libertador da opressão da pobreza e injustiça social apenas.  

A esperança que havia, foi em parte frustrada pelas 

mensagens de Jesus como por exemplo a frase : “...o meu reino não é 

deste mundo...”. 

Ao se ler os Evangelhos nota-se uma forte preocupação 

com a pobreza, discriminação racial, falta de amor, injustiça social, 

degradação moral, ausência de solidariedade (parábola do bom 

samaritano), os privilégios dos ricos e com certeza, embora não se usa 

este termo, a grande apartação social que havia como conseqüência da 

degradação espiritual do ser humano, fazendo com que a questão 

racial, econômica, moral, financeira, etc... gerassem o abismo social 

na sociedade de então.  
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Os ensinos de Jesus são claríssimos e são compreendidos 

em qualquer época ou contexto, pelos exemplos simples de elementos 

da natureza que podem ser encontrados pelo planeta. Não há que se 

fazer digressões teológicas (desculpas, escapatórias, evasivas), 

especulações, etc., para se chegar a um acordo se Jesus pregou contra 

a pobreza e injustiça social, isto é um fato. Não havia em Jesus 

acomodação quanto a este assunto. Seu discurso é duro e também sua 

prática (por exemplo, na questão dos vendedores à porta do templo). 

O sermão do monte ao ser lido por qualquer pessoa em 

qualquer época, será entendido como uma palavra de alguém 

indignado, inconformado com a pobreza e injustiça social em suas 

causas e conseqüências.   

OS ROMANOS 

À luz de textos do Novo Testamento e das informações 

históricas, mostra como a violência do Império romano repercutiu na 

vida das comunidades cristãs do fim do primeiro século. O conflito que 

resultou na progressiva separação entre judeus e cristãos repercutiu no 

conflito dos cristãos com o Império.  

O culto ao imperador, com forte repercussão na economia 

de então, influenciou a vida das comunidades e provocou conflitos 

internos.  

Por fim, a resistência a Pax Romana (A paz gerada pelas 

armas e pelo autoritarismo)  - cujo objetivo era legitimar e expandir o 

domínio romano sobre o mundo, favorecer o comércio internacional e 

garantir a cobrança de impostos e tributos - foi ocasião não só de 

perseguições explícitas aos cristãos, mas de sofrimentos contínuos. 

Suas legiões dominavam os vários povos, que tinham 

certa autonomia de governo local, desde que não fosse contrário ao 

Imperador e a Roma. O Império Romano era cortado por estradas que 

levavam a todos os lugares e guardadas pelas legiões. As velas 
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romanas singravam os mares, protegendo-os dos atos de pirataria, 

principalmente de Cartago.  

As leis romanas, que enfatizava a dignidade do indivíduo, 

e do direito à justiça e cidadania, tendia a agrupar os vários povos 

política e socialmente.  

OS GREGOS 

Para entender devidamente o cristianismo, é de grande 

importância conhecer o pensamento e o modo de viver do homem 

grego pré-cristão. Na verdade, este aspirava à prática das virtudes 

humanas, mas era prejudicado em seu ideal por duas lacunas: a religião 

oficial politeísta (em que há pluralidade de deuses), que amedrontava 

o indivíduo, e o elitismo (sistema que favorece as elites, com prejuízo 

da maioria), sendo desprezados os escravos e os criminosos.  

O cristianismo respondeu aos anseios do homem antigo, 

propondo-lhe a surpreendente notícia de que há um só Deus, “que 

primeiro nos amou” (1 João 4,19) e faz de todos os homens uma só 

grande família.  

A contribuição intelectual dos gregos foi inegável, visto que 

embora o mundo fosse dominado por Roma, a cultura grega, superior 

a cultura romana pragmática, era disseminada pelos romanos por onde 

quer que fossem. Isto levou a uma linguagem popular quase universal, 

onde o grego koine, era falado em todos os níveis e classes sociais. E 

foi nessa linguagem que o N.T. foi cunhado.  

OS JUDEUS 

O próprio Judaísmo contribui para a propagação do 

Cristianismo, em função da sua fé monoteísta, contrária à fé dos povos, 

em geral politeístas. A esperança messiânica e a tradição das Escrituras 

formam um pilar da Igreja Cristã. 
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A ORIGEM DA IGREJA 

A igreja de Cristo sempre existiu na mente e coração do 

Pai, desde antes da fundação do universo.  

Efésios 1: 4 Como também nos elegeu nele antes da fundação 

do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante 

dele em amor; 

I Pedro 1: 20 O qual, na verdade, em outro tempo foi 

conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas 

manifestado nestes últimos tempos por amor de vós; 

O plano de Salvação estava traçado por Deus desde o 

eterno passado. 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.  

Em uma ordem lógica, podemos admitir que: Deus 

fundou a Igreja, Jesus Cristo formou a Igreja e o Espírito Santo 

confirmou a Igreja. Assim, o projeto no coração de Deus, a formação 

pelo ministério de Cristo e a confirmação, no dia de Pentecostes, pelo 

poderoso derramamento do Espírito Santo.  

   

A FUNDAÇÃO DA IGREJA 

Efésios 3.9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do 

mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo 

criou por meio de Jesus Cristo; 

A Igreja que antes era um mistério “oculta em Deus” fora 

revelada em Cristo, tornando-se o "segredo de Deus" conhecido aos 

homens. A expressão "oculto em Deus” indica que a igreja esteve 

sempre na mente de Deus, e vindo a ser conhecida pelo ministério 

terreno de Jesus Cristo e o Espírito Santo.  



História da Igreja 

- 7 - 

A Igreja de Deus começou a formar e revelar-se no tempo 

que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. João 1:36.  

O NASCIMENTO DA IGREJA 

A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento 

de âmbito mundial, no dia de Pentecostes, cinqüenta dias após a 

ressurreição, e dez dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo.  

Na manhã do dia de Pentecostes.  

• 120 seguidores de Jesus oravam reunidos 

• Línguas de fogo desceram sobre eles 

• Falaram em outras línguas 

O tríplice efeito do Pentecostes 

• Iluminou a mente dos discípulos 

• Compreenderam que o Reino não era político 

• Deveriam estar totalmente na dependência do Espírito 

Santo 

A PLENITUDE DO TEMPO 

Gálatas 4.4 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou 

seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 

A Palestina onde o cristianismo deu seus primeiros passos 

ocupava uma posição geográfica privilegiada, pois ocupava uma área 

onde era a encruzilhada das grandes rota comerciais que uniam o Egito 

à Mesopotâmia, e a Arábia com a Ásia Menor. Por isso vemos na 

história descrita no Velho Testamento, esta área tão cobiçada sendo 

invadida por vários impérios.  
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A língua predominante na época era o grego. Uma língua 

universal, apesar do império dominante ser o império Romano, que 

unia em um só governo boa parte do mundo conhecido. Era um 

governo pacífico e próspero (conquistado através de guerra e 

matanças) e suas cidades estavam em progresso e viajar não era mais 

difícil, pois muitas estradas foram construídas.  

Apesar de haver muitas religiões e filosofias (A política 

dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos 

costumes dos povos conquistados), o mundo estava vazio 

espiritualmente. Assim o mundo estava pronto para a recepção de uma 

nova religião.  

A "plenitude do tempo" não quer dizer que o mundo 

estivesse pronto a se tornar cristão, mas quer dizer que, nos desígnios 

de Deus, havia chegado o momento de enviar o seu filho ao mundo.  

A IGREJA APOSTÓLICA 

Vai desde a ascensão de Cristo, no ano 30 até o final do 

século. 

   

O CRESCIMENTO DA IGREJA 

Atos 5.14 E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens 

como mulheres, crescia cada vez mais.  

Atos 6. 7 E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se 

multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte 

dos sacerdotes obedecia à fé.  

A arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia 

demasiadamente, era o testemunho de seus membros. Enquanto 

aumentava o número de membros aumenta o número de testemunhas, 
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pois cada membro era um mensageiro de Cristo. Os motivos desse 

crescimento foram: 

• Perseveravam na doutrina dos apóstolos 

• Perseveravam na comunhão e partir do pão 

• Perseveravam na oração 

• Possuíam temor 

• Muitos sinais e maravilhas se faziam 

• Muita alegria e sinceridade                                                     

(Atos 2: 41 - 47)  

A Igreja Pentecostal era uma igreja poderosa na fé e no 

testemunho, pura em seu caráter, e abundante no amor.  

A EXPANSÃO DA IGREJA 

Atos 8.4 Mas os que andavam dispersos iam por toda à parte, 

anunciando a palavra.  

Na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja 

em Jerusalém dispersou-se por toda a terra. Alguns chegaram até 

Damasco e outros até a Antioquia. Por qual grande motivo sobreveio 

então as perseguições?  

Marcos 16.15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 

evangelho a toda criatura.  

A partir desta perseguição, os cristãos fugiam, porém 

pregavam o evangelho e testemunhavam das maravilhas que Jesus 

operava.  

A Igreja primitiva tem sua origem em Jerusalém, mas não 

se limita a ficar na cidade, sejam quais forem os motivos de sua 

dispersão: perseguição ou convicção.  
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Ela se estende a Samaria, a Palestina, ao Oriente próximo, 

a Ásia, etc; com isto o cumprimento do "Ide a todas as nações", de 

Jesus Cristo, vai se confirmando.  

Por volta do ano 100 d.C., havia inúmeras Igrejas 

espalhadas pela Ásia Menor, Síria, Macedônia, Roma e Alexandria.  

A IGREJA DE JERUSALÉM 

A origem da Igreja, como um "organismo vivo", tem 

início do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, foi concedido 

aos discípulos reunidos no Cenáculo, cerca de 120 pessoas entre 

homens e mulheres, em Jerusalém. Certamente os quase 3000 que 

creram no discurso de Pedro naquele dia, foram imediatamente 

acrescidos à comunidade em formação.  

A comunidade nascente não se atribuía inicialmente o 

nome de "ekklesia" para descrever a si própria. Muito provavelmente, 

devido à tradição judaíca, via-se como o remanescente eleito de Israel, 

aguardando "a restauração de todas as coisas".  

Em princípio a comunidade era conhecida como uma 

seita herética dentro do Judaísmo, tendo sido chamada "seita dos 

nazarenos". Internamente chamavam a sua fé distintiva de "o 

caminho".  

O desenvolvimento da comunidade e a participação 

regular na instrução apostólica, bem como a comunhão familiar, fez 

com que a nova comunidade viesse a ser descrita como sendo 

"unânime no partir do pão e nas orações". A característica judaíca da 

Igreja primitiva de Jerusalém deve ser ressaltada: a membresia 

aceitava as obrigações da lei e a adoração no Templo, embora fosse 

distinta do judaísmo em termos de fé.  

A comunidade cristã primitiva foi tolerada por quase 30 

anos pelo judaísmo, quando o seu relacionamento com os cristãos 
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gentios ocasionou perturbação junto às autoridades judaicas. Por volta 

do ano 49/50 d.C., acontece o Concílio de Jerusalém, onde questões 

relativas ao cumprimento da lei por parte dos gentios, que se 

convertiam ao Cristianismo, foram resolvidas. Pedro, Paulo e Tiago 

foram as figuras de destaque deste Concílio.  

A IGREJA DE ANTIOQUIA 

Não se explica, no livro de Atos dos Apóstolos, que 

descreve a evolução da comunidade primitiva, como surgiu a Igreja 

em Antioquia, composta de judeus e gentios, também chamada 

"ekklesia" de Antioquia.  

Talvez fundada por judeus helenistas, foi nesta localidade 

onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de "christianoi", 

homens de Cristo. Antioquia tornou-se um pólo difusor do 

Cristianismo para todo o Oriente.  

A principal figura da comunidade foi Barnabé, citado 

entre os "profetas e mestres", daquela Igreja, e talvez os únicos líderes. 

A IGREJA NA PALESTINA 

Segundo o relato bíblico, Filipe é levado pelo Espírito 

Santo a Samaria, a fim de pregar o Evangelho ao eunuco, oficial do 

governo da Etiópia. Após, foi para a cidade, pregando ao povo. O 

crescimento do Evangelho foi tão notável que Pedro e João foram 

chamados para auxiliá-lo. Não se tem registro histórico do trabalho ali 

realizado.  

Pedro, segundo o relato de Atos, leva o Evangelho a 

Cornélio, gentio de Cesaréia. Ali o Espírito Santo é concedido, e 

muitos foram batizados. Provavelmente houve a formação de uma 

Igreja naquela localidade, mas não se tem documentação.  

AS IGREJAS PAULINAS 
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As viagens missionárias de Paulo são descritas nos livros 

do N.T., particularmente em Atos dos Apóstolos. Ele afirma que 

pregou "desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico". Sabemos 

que fundava Igrejas por onde passava, segundo o padrão de Antioquia, 

nas províncias da Ásia Menor, na Macedônia. Na Grécia e Ásia 

Ocidental. Sua base de operações era Éfesos, mas também atuava em 

Creta.  

As Igrejas fundadas por Paulo estavam situadas nos 

grandes centros populacionais, de onde pela propagação da Palavra, 

atingia aos camponeses. Muitas vezes utilizava-se da pregação nas 

sinagogas destas cidades, quando lhe era permitido falar.  

As Igrejas eram autônomas. Nenhuma congregação local 

tinha autoridade sobre as outras, mas reconhecia-se que Jerusalém era 

a "origem das bênçãos espirituais".  

O Antigo Testamento, como conhecido na época, 

traduzido para o grego, era as Escrituras Sagradas, usadas em todas 

estas Igrejas. Havia também outras "tradições" referentes ao ministério 

e aos ensinos de Jesus, que eram entregues em cada Igreja. Não se sabe 

quem batizava ou administrava a Ceia, muito provavelmente os 

anciãos, porque estas ordenanças eram observadas na Igreja primitiva. 

A freqüência de cultos, ou em que dias a Igreja se reunia, é um ponto 

obscuro. 

OUTRAS IGREJAS 

Sabe-se que Paulo, Barnabé e Filipe, não foram os únicos 

missionários da Igreja primitiva. Apenas não temos informação sobre 

as realizações destes missionários, bem como dos outros apóstolos.  

André, irmão de Pedro – pregou em regiões do Oriente 

Antigo. De acordo com tradição posterior, foi crucificado numa cruz 

em forma de X que tomou o seu nome.  
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Nada se sabe das últimas atividades e da morte de Tiago 

o Menor, filho de Alfeu.  

A tradição sobre Judas Tadeu fala de suas atividades na 

Pérsia, onde teria sido martirizado.  

Matias, que substituiu Judas, pregou na Etiópia e aí 

conheceu o martírio.  

O nome de Bartolomeu é associado à proclamação do 

Evangelho na Índia, por uma tradição.  

Mateus talvez tenha trabalhado na Etiópia também.  

O nome do mais cético dos discípulos, Tomé, é ligado ao 

trabalho em Parto, mas outros relatos colocam o seu trabalho e martírio 

na Índia. 

A IGREJA DE ROMA 

Havia uma Igreja bem estabelecida em Roma, por volta 

do ano 56 d.C., quando Paulo escreve a carta aos Romanos. Seus 

membros eram judeus e gentios, dentre eles Andrônico e Júnias, 

parentes de Paulo, que foram convertidos ao Cristianismo antes dele. 

O conhecimento sobre a Igreja de Roma, sua membresia e seu estado, 

é problemático. Não se tem informações. 

A IGREJA DA DIÁSPORA 

A epístola de Pedro, no N.T., mostra que havia um grupo 

de Igrejas espalhadas pela costa sul do Mar Negro e pelo seu interior: 

"Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia". Nesta região Paulo foi impedido 

de entrar, o que mostra que outra pessoa, provavelmente Pedro, ali 

lançou a semente.  
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Estas Igrejas eram constituídas por judeus ou judeus-

gentios. Quanto à responsabilidade de "alimentar o rebanho", em cada 

uma dessas Igrejas, era tarefa exercida pelos anciãos. 
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A Vida da Igreja 

A comunidade cristã era um pequeno grupo de pessoas no 

meio de uma vasta população paganizada. Socialmente constituída de 

pobres e escravos, muito poucos pertenciam às altas classes sociais. 

Do ponto de vista diaconal cuidavam de órfãos, viúvas, 

dos doentes e desamparados. As coletas e a administração dos fundos 

de beneficência constituíam setor vital nas comunidades cristãs 

primitivas. 

No seio da Igreja não havia distinção entre ricos e pobres; 

escravos e livres eram nivelados. As mulheres, antes desprezadas pela 

tradição judaíca, alcançaram posição de honra e de influência, que 

jamais conseguiram na sociedade secular. 



História da Igreja 

- 16 - 

A comunidade se distinguia por seguir os princípios de 

amor, delineados pelo Senhor da Igreja, Jesus Cristo. Havia fervor e 

pureza moral, entre os cristãos. Segundo carta de Plínio, o Jovem, 

dirigida ao Imperador, os cristãos "obrigavam-se por juramento, não a 

algum crime, mas à abstenção de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios 

e sonegação de depósitos reclamados pelos donos". 

Havia uma expectativa constante da volta de Cristo a fim 

de instaurar o Reino e restaurar todas as coisas. Isto se expressava até 

mesmo na saudação dos cristãos entre si, quando diziam: "Maranata", 

que significa, "Vem Senhor!". 

Logo nos primeiros anos de vida a Igreja primitiva sofreu 

de terríveis perseguições, por parte dos judeus, bem como por parte do 

Império Romano. Visto que o Imperador era tido como um "deus", e a 

ele devia ser prestado culto e adoração. Os principais perseguidores do 

Cristianismo foram os imperadores Nero, Domiciano e Trajano. As 

perseguições resultaram na dispersão dos cristãos pelo mundo o que 

facilitou a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. 

O GOVERNO DA IGREJA PRIMITIVA 

Os ofícios da Igreja são estabelecidos em função da 

iluminação do Espírito de Deus e as necessidades da Igreja. Os oficiais 

deveriam ser escolhidos pelo povo, ordenados pelos apóstolos e 

precisavam ter qualificações próprias que envolviam a subordinação 

ao Espírito Santo, portanto, eram vocacionados. 

Não havia classe especial de oficial, porque tanto os 

oficiais quanto os membros da comunidade eram sacerdotes com o 

direito de acesso direto a Deus através de Cristo.  

O CULTO NA IGREJA PRIMITIVA 

Os cristãos primitivos não concebiam a Igreja como lugar 

de culto, como o fazemos modernamente. A Igreja significava um 
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conjunto de pessoas em relação pessoal uns com os outros e com Jesus 

Cristo. Por isso os crentes primitivos se reuniam em casas, no Templo, 

nos auditórios públicos de escolas e nas sinagogas, até quando foi 

permitido. Haja visto que com a perseguição religiosa aos cristãos, 

estes se reuniam nas famosas catacumbas romanas.  

Plínio descreveu os cristãos primitivos, como aqueles que 

se encontravam ao romper do dia, cantavam hinos e prometiam viver 

corretamente. 

A CRENÇA DA IGREJA PRIMITIVA 

A comunidade primitiva, recém-formada, ainda não 

possuía fórmula ou confissão de fé. Estas somente surgiram a partir do 

século II. Podemos depreender do N.T. suas crenças e convicções, que 

poderíamos assim enunciar: 

• Criam em Deus Pai.  

• Criam em Jesus de Nazaré como o Messias e Salvador.  

• Criam no Espírito Santo, de cuja presença estavam fortemente 

apercebidos.  

• Criam no perdão dos pecados.  

• Criam nos ensinos de Jesus sobre o amor a todos os homens.  

 Criam na volta iminente de Jesus, como "restaurador das glórias 

de Israel", numa manifestação final do Messias por meio de 

julgamento e glória. 

OS PAIS APOSTÓLICOS DA IGREJA 

São de particular importância, neste período, no que diz 

respeito ao ensino e a manutenção da fé cristã frente ao Judaísmo e a 

doutrina gnóstica pregada pelos hereges, que logo surgiram no seio da 

Igreja.  
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Dentre estes citamos Clemente de Roma, Inácio e 

Policarpo. Seu significado é que eram homens que estiveram em 

contacto direto com os apóstolos e discípulos de Jesus, por isto sua 

doutrina é aceita no seio da Igreja primitiva.  

Clemente de Roma era o principal presbítero da Igreja em 

Roma. Alguns supõem que seja o mesmo citado em Fp. 4:3, tendo 

trabalhado com Paulo em Filipos. Outros acham que tenha sido o 

terceiro na linha papal em Roma. Escreveu uma carta em grego 

endereçada aos cristãos em Corinto, mais ou menos no ano 97, período 

da perseguição de Domiciano. Trata da ordem e da paz na Igreja, 

apelando para a lembrança da analogia da adoração ordeira do Antigo 

Israel e do princípio apostólico de apontar uma continuação de homens 

de reputação.  

Inácio de Antioquia era bispo, na Síria. Escreveu sete 

cartas às Igrejas asiáticas em Éfesos, Magnésia, Trales, Filadélfia e 

Esmirna, também para Roma. Inácio foi o primeiro a citar o termo 

cristianismo na epístola aos filadelfos. O conteúdo doutrinário das 

cartas opõe-se as heresias que ameaçavam a paz e a unidade das 

Igrejas.  

Policarpo, era bispo de Esmirna. Foi discípulo de João. 

Ensinou a Irineu. É uma testemunha da vida e obra da Igreja primitiva. 

Foi martirizado por não se retratar com respeito a Cristo, que só lhe 

tinha feito bem, segundo os registros. 
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Os Períodos da História da Igreja 

A história da igreja está dividida em vários períodos 

diferentes. Vamos ver um resumo que será abordado no decorrer de 

nosso estudo:     

• Período de Cristo ao ano 323 

Nesse tempo, a igreja sofreu uma perseguição mais 

branda, por parte dos judeus, e por parte dos governadores romanos 

espalhados pelas províncias no mundo todo, aonde o cristianismo 

chegasse. A partir do ano 100, esta perseguição passou a ser mais 

severa, a ponto de os imperadores, exigindo adoração a si mesmos, 

levarem os rebeldes cristãos às arenas, para serem devorados pelos 

leões. 
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• Período de 323 ao ano 1520...  

Este tempo inicia com o aparecimento de Constantino, 

que ao dominar o Império Romano, pela guerra, declarou, por 

superstição própria, todo o mundo sob seus domínios, como cristão. 

Todos os templos pagãos foram adaptados ao cristianismo.  

Ele mesmo assumiu a liderança geral das muitas igrejas 

espalhadas por todo o império. Ele não era cristão, e por isto, também 

por seus filhos, fez surgir e permitir uma grande quantidade de heresias 

no seio da Igreja cristã, o que provocou o aparecimento de grupos 

rebeldes a esta igreja oficial romana, incluindo uma grande maioria 

herege ao extremo, mas muitos grupos, que formaram as igrejas 

bíblicas, mais tarde, apelidados de "Anabatistas", ou "Rebatizadores", 

já que rebatizavam todos que queriam estar com eles, vindos da igreja 

oficial romana.  

A partir do ano 580, com os filhos de Constantino fora do 

poder, uma cúpula de líderes da igreja oficial, assumiu a liderança, 

instituindo a Igreja Católica Romana. Passaram a surgir divisões 

internas na recém fundada igreja universal, todas controladas pelo 

forte punho papal, que dominava até os reis e suas decisões, em todo 

o mundo, mesmo fora dos limites romanos.  

Outras novidades doutrinárias surgiram, engrossando as 

fileiras das igrejas paralelas. Assim chegou-se ao ápice, quando o 

movimento da Reforma Protestante tornou-se inevitável em vários 

pontos fundamentais do mundo como Inglaterra, Alemanha, Suíça, 

França e outros. 

• Período de 1520 ao ano 1800...  

Enquanto a Igreja Católica Romana continuou trazendo 

novidades teológicas, afastando incomodados de sua freqüência, o 

protestantismo continuava a crescer por igual, no mundo, em várias 

igrejas, de princípios e doutrinas muito semelhantes.  
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Neste período, surgiram igrejas sérias e bíblicas como os 

Presbiterianos, os Congregacionais, os Luteranos, e outros; também, 

na Inglaterra, surgiram os Batistas, os quais, por um grande espírito 

missionário, cresceu em vários cantos do mundo, principalmente 

Holanda e Estados Unidos. 

• Período de 1800 aos nossos dias...  

Nesse tempo, a Igreja Católica continuou fazendo 

aparecer novidades teológicas, e com isto, as igrejas protestantes 

continuaram crescendo, e em particular as Igrejas Batistas foram se 

robustecendo por todos os recantos das nações.  

Neste ínterim, três movimentos se fizeram surgir entre os 

rebeldes à Igreja Católica que, ao mesmo tempo, não se amoldavam ao 

protestantismo, grupos que foram chamados "evangélicos". A partir de 

1820, os "intelectualizados", que se dizendo grandes estudiosos da 

Bíblia, defenderam doutrinas específicas a cada um deles mesmos, 

como os Mórmons, os Adventistas e os Testemunhas de Jeová.  

A partir de 1900, os "Pentecostais", que contrários aos 

primeiros, se diziam mais de oração, e assim se formaram da 

infiltração doutrinária nas Igrejas Protestantes nos Estados Unidos, se 

espalhando por todo mundo da mesma forma, inclusive no Brasil, 

como Assembléia de Deus e outras. Em 1950, surgiram os "Neo 

Pentecostais" pregando tudo que o pentecostalismo já pregava, porém 

trazendo o liberalismo religioso e o triunfalismo espiritual, ou seja, 

cada um vive seu cristianismo como quer, mas com a obtenção de 

poderes para se tornar mais rico, mais sadio e com mais sucesso. 

A ERA SOMBRIA 

A última geração do primeiro século, a que vai do ano 60 

ao 100 AD, chamamos de "Era Sombria", em razão das trevas da 

perseguição estarem sobre a igreja, e a falha de muitas informações 

sobre este período.  
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PERSEGUIÇÃO SOB NERO 

Nero chegou ao poder em 54, todos os que se opunham à 

sua vontade, ou morriam ou recebiam ordens de se suicidar. Assim 

estavam as coisas quando em 64 d.C. aconteceu o incêndio em Roma. 

Diz-se que foi Nero, quem ateou fogo à cidade, contudo essa acusação 

ainda é discutível. Entretanto a opinião pública responsabilizou Nero 

por esse crime.  

A fim de escapar dessa responsabilidade, Nero apontou 

os cristãos como culpados do incêndio de Roma, e moveu contra eles 

tremenda perseguição. O fogo durou seis dias e sete noites e depois 

voltou a se acender em diversos lugares por mais três dias.  

Milhares de cristãos foram torturados e mortos. Muitos 

serviram de iluminação para a cidade, amarrados em postes e ateado 

fogo. Muito foram vestidos com peles de animais e jogados para os 

cães.  

Nesta época morreram: Pedro (Crucificado em 67), Paulo 

(Decapitado em 68), Tiago (Apedrejado depois de ser jogado do alto 

do templo) e muitos outros (as datas são supostas, baseados em dados 

de alguns historiadores). 

Além de matá-los fê-los servir de diversão para o público.  

A PERSEGUIÇÃO SOB DOMICIANO 

No ano 81 Domiciano sucedeu ao imperador Tito que 

invadira e destruíra Jerusalém no ano 70. Com a destruição de 

Jerusalém Domiciano ordenou que todos os judeus deviam enviar a 

Roma as ofertas anuais, que eram enviadas a Jerusalém e  estes, por 

sua vez, não obedeceram, o que desencadeou a segunda perseguição, 

não somente aos judeus, mas também aos cristãos.  
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Durante esses dias milhares de cristão foram mortos, 

especialmente em Roma e em toda a Itália. Nesta época o apóstolo 

João, que vivia em Eixo, foi preso e exilado na ilha de Patmos, foi 

quando recebeu a revelação do Apocalipse (segundo dados históricos).  

AS PERSEGUIÇÕES IMPERIAIS 

Este período vai da morte do Apóstolo João, ano 100 d.C. 

até o Edito de Constantino, ano 313 d.C. O fato de maior destaque na 

História da Igreja neste período foi, sem dúvida, as perseguições 

realizadas pelos Imperadores Romanos.  

Estas perseguições duraram até o ano 313 d.C., quando 

Constantino, o primeiro Imperador Romano, "cristão", fez cessar todos 

os propósitos de destruir a Igreja.  

Há que se ressaltar que durante este período houve épocas 

em que as perseguições foram mais amenas.  

No início do segundo século, os cristãos já estavam 

radicados em todas as nações e em quase todas as nações, e alguns 

crêem que se estendia até a Espanha e Inglaterra. O número de 

membros da comunidade cristã subia a muitos milhões. A famosa carta 

de Plínio (Governador da Bitínia - hoje Turquia) ao Imperador 

Trajano, declara que os templos dos deuses estavam quase 

abandonados, enquanto os cristãos em toda parte formavam uma 

multidão, e pertenciam a todas classes, desde a dos nobres, a até a dos 

escravos.  

OS MOTIVOS DAS PERSEGUIÇÕES 

1. O Paganismo em suas práticas aceitava as novas 

formas e objetos de adoração que iam surgindo, enquanto o 

Cristianismo rejeitava qualquer forma ou objeto de adoração.  

2. A adoração aos ídolos estava entrelaçada com todos 

os aspectos da vida. As imagens eram encontradas em todos os lares, 
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e até em cerimônias cívicas, para serem adoradas. Os cristãos, é claro, 

não participavam dessas formas de adoração. Por essa razão o povo 

considera os cristãos como “Anti-social e ateus que não tinham 

deuses”. 

3. A adoração ao Imperador era considerada como prova 

de lealdade. Havia estátuas dos imperadores reinantes nos lugares mais 

visíveis para o povo adorar. Os cristãos recusavam-se a prestar tal 

adoração.  

4. As reuniões secretas dos cristãos despertaram 

suspeitas de praticarem atos imorais e criminosos. Durante a 

celebração da Santa Ceia, eram vetada a entrada dos estranhos.  

5. O Cristianismo considerava todos os homens iguais. 

Não havia distinção entre seus membros, nem em suas reuniões, por 

isso foram considerados como “niveladores da sociedade”, portanto 

anarquistas, perturbadores da ordem social.  

OS PERSEGUIDORES 

Imperador Trajano 98 a 117 d.C. - Estabeleceu a Lei, 

que sendo cristão acusado de qualquer coisa e não negar fé, será 

castigado, não tendo acusação estão livres. Mandava crucificar e lançar 

às feras.  

Imperador Adriano 117 a 138 d.C. - Morreu em agonia, 

gritando, "Quão desgraçado é procurar a morte e não encontrar".  

Imperador Marco Aurélio 161 a 180 d.C. - Mandava 

decapitar e lançar às feras. Apesar de possuir boas qualidades como 

homem e governante justo, contudo foi acérrimo perseguidor dos 

cristãos. Opunha-se, pois, aos cristãos por considerá-los inovadores. 

Milhares foram decapitados e devorados pelas feras na arena. Os 

Imperadores acima mencionados, foram considerados como os " bons 

imperadores", nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e 

comprovada. Contudo, quando se comprovava acusações e os cristãos 

se recusavam a retratar-se, os governantes eram obrigados, a pôr em 

vigor a lei e ordenar a execução.  
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Imperador Severo 193 a 211 d.C. - Mandava decapitar 

e lançar às feras. Iniciou uma terrível perseguição que durou até à sua 

morte em 211 d.C. Possuía uma natureza mórbida e melancólica; era 

muito rigoroso na execução da disciplina. Tão cruel fora o espírito do 

imperador, que foi considerado por muitos como o anticristo.  

Imperador Décio 249 a 251 d.C. - Décio observava com 

inveja o poder crescente dos cristãos, e determinou reprimi-lo. Via as 

igrejas cheias enquanto os templos pagãos desertos. Por conseqüência, 

mandou que os cristãos tinham que se apresentar ao Imperador para 

comunicar a religião. Quem renunciava recebia um certificado e quem 

não renunciava era considerado criminoso e conduzidos às prisões e 

sujeitos às mais horrorosas torturas.  

Imperador Diocleciano 305 a 310 - A última, a mais 

sistemática e a mais terrível de todas as perseguições deu-se neste 

governo. Em uma série de editos determinou-se que:  

• Todos os exemplares da Bíblia fossem queimados.  

• Todos os templos construídos em todo o império 

durante meio século, fossem destruídos.  

• Todos os pertencentes às ordens clericais fossem 

presos.  

• Ninguém seria solto sem negar o Cristianismo.  

• Pena de morte para quem não adorasse aos deuses. 

Prendiam os cristãos dentro dos templos e depois 

ateava fogo. Consta que o imperador erigiu um 

monumento com esta inscrição “Em honra ao 

extermínio da superstição cristã”. 
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Os Principais Mártires 

Inácio Provável discípulo de João, bispo em Antioquia, 

foi condenado no ano 107 d.C. por não adorar a outros deuses. Foi 

morto como mártir, lançado para as feras no anfiteatro romano, no ano 

108 ou 110 enquanto o povo festejava. Ele estava disposto a ser 

martirizado, pois durante a viagem para Roma escreveu cartas às 

igrejas manifestando o desejo de não perder a honra de morrer por seu 

Senhor. 

Policarpo Bispo em Esmirna, na Ásia Menor, morreu no 

ano 155. Ao ser levado perante o governador, e instado para abandonar 

a fé e negar o nome de Jesus, assim respondeu: “Oitenta e seis anos o 

servi, e somente bens recebi durante todo o tempo, Como poderia eu 

agora negar ao meu Salvador?” Policarpo foi queimado vivo. 

Justino Mártir Era um dos homens mais competente de 

seu tempo, e um dos principais defensores da fé. Seus livros, que ainda 
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existem, oferecem valiosas informações acerca da vida da igreja nos 

meados do segundo século. Seu martírio deu-se em Roma, no ano 166.  

O CRESCIMENTO E A EXPANSÃO DA IGREJA 

O que nós conseguimos fazer em dois milênios de 

cristianismo infelizmente não é de grata recordação. Tanto menos é 

motivo para orgulho ou triunfalismo. A ferro e fogo, milhares de povos 

foram subjugados em nome do evangelho e forçados a conhecer o 

tempo depois de Cristo, o tempo de quem manda e é superior. 

O crescimento e a expansão da Igreja foi a causa da 

organização e da disciplina. A perseguição aproximou as Igrejas e 

exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. O 

aparecimento da heresias impôs, também, a necessidade de se 

estabelecerem alguns artigos de fé, e, com eles, algumas autoridades 

para executá-las.  

Outra característica que distingue esse período é sem 

dúvida, o desenvolvimento da doutrina. Na era apostólica a fé era do 

coração, uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Entretanto no 

período que agora focalizamos, a fé gradativamente passara a ser 

mental, era uma fé do intelecto, fé que acreditava em um sistema 

rigoroso e inflexível de doutrinas. O credo Apostólico, a mais antiga e 

mais simples declaração da crença cristã, foi escrito durante esse 

período.  

Nesta época surgiram três escolas teológicas. Uma em 

Alexandria, outra na Ásia Menor e outra na África. Os maiores vultos 

da historia do Cristianismo passaram por essas escolas: Orígenes, 

Tertuliano e Cipriano.  

SEITAS E HERESIAS  

Juntamente com o desenvolvimento da doutrina 

teológica, desenvolviam-se também as seitas, ou como lhes 
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chamavam, as heresias na igreja cristã. Os cristãos não só lutam contra 

as perseguições, mas contra as heresias e doutrinas corrompidas.  

Os Gnósticos Do grego "Gnósis = Sabedoria, 

Conhecimento" Acreditavam que Deus Supremo é espírito absoluto e 

causa de todo bem, enquanto a matéria é completamente má criada por 

um ser inferior que é Jeová. O propósito é então escapar deste corpo 

que aprisiona o espírito. A fim de chegar à libertação, é necessário que 

venha um mensageiro do reino espiritual. Cristo. Cristo portanto não 

era matéria, possuía somente a natureza divina.  

Os Ebionitas Do hebraico que significa "Pobre" eram 

judeus-cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes 

judaicos. Rejeitavam as cartas escritas por Paulo. Eram considerados 

como apostatas pelo Judeus não convertidos.  

Os Maniqueus De origem persa, foram chamados por 

esse nome, em razão de seu fundador ter o nome de Mani. Acreditavam 

que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz e ambos lutam 

pelo domínio do homem. Rejeitavam a Jesus, porém criam em um 

"Cristo celestial".  

A IGREJA IMPERIAL  

 

No ano 305, quando Diocleciano 

abdicou o trono imperial, a religião cristã era 

terminantemente proibida, e aqueles que a 

professassem eram castigados com torturas e 

morte. Logo após a abdicação de Diocleciano, 

quatro aspirantes à coroa estavam em guerra.  

Os dois rivais mais poderosos eram Majêncio e 

Constantino. Constantino afirmou ter visto no céu uma cruz luminosa 

com os seguintes dizeres: "Por este sinal vencerás". Constantino 

ordenou que seus soldados empregassem para a batalha o símbolo que 
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se conhece como "Labarum", e que consistia na superposição de duas 

letras gregas, X e P.  

Em batalha travada sobre a ponte Mílvio, Constantino 

venceu o exército de Majêncio e este morreu afogado caindo nas águas 

do rio. Após este vitória Constantino fez aliança com Licínio e 

posteriormente com Maximino os outros dois pretendentes a coroa.  

Em 323 AD, Constantino alcançou o posto supremo de 

Imperador, e o Cristianismo foi então favorecido. Os templos das 

Igrejas foram restaurados e novamente abertos em toda parte. Em 

muitos lugares os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. 

Em todo o império os templos pagãos eram mantidos pelo Estado, mas, 

com, a conversão de Constantino, passaram a ser concedido às Igrejas 

e ao clero cristão.  

O Domingo foi proclamado como dia de descanso e 

adoração.  

As perseguições acabaram, a crucificação foi abolida, os 

templos restaurados e muitos construídos, o infanticídio foi reprimido 

e as lutas de gladiadores foram proibidas. 

Apesar os triunfos do Cristianismo haverem 

proporcionado boas coisas ao povo, contudo a sua aliança com o 

Estado, inevitavelmente devia trazer, como de fato trouxe, maus 

resultados para a igreja.  

As Igrejas eram mantidas pelo Estado e seus ministros, 

privilegiados, não pagavam impostos e os seus julgamentos eram 

especiais. Iniciou-se as perseguições aos pagãos, ocorrendo assim 

muitas conversões falsas. Todos queriam ser membros da Igreja e 

quase todos eram aceitos. Homens mundanos, ambiciosos e sem 

escrúpulos, todos desejavam postos na Igreja, para, assim obterem 

influência social e política. 
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Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, é certo, 

porém eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. 

Aos poucos as festas pagãs tiveram seus lugares na Igreja, porém com 

outros nomes. A adoração a Vênus e Diana foi substituída pela 

adoração a virgem Maria. As imagens dos mártires começaram a 

aparecer nos templos, como objeto de reverência.  

No ano 363 d.C. todos os governadores professaram o 

Cristianismo e antes de findar o quarto século o Cristianismo, foi 

virtualmente estabelecido como religião do Império.  

A FUNDAÇÃO DE CONSTANTINOPLA  

O Imperador Constantino compreendeu que a cidade de 

Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, cheia de templos e 

estátuas pagãs. Ele desejava uma capital sob o patrocínio da nova 

religião. Na nova capital, a igreja era honrada e considerada, não havia 

templos pagãos.  

Logo depois da fundação da nova capital, Constantinopla, 

deu-se a divisão do império. As fronteiras eram tão grande que um 

imperador sozinho não podia defender seu vastíssimo território.

AS CONTROVÉRSIAS  

A primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina 

da Trindade. O Presbítero Ario de Alexandria defendia a tese de que 

Jesus era superior aos homens porém inferior ao Pai, não admitia a 

existência eterna de Cristo. Seu principal opositor foi Atanásio 

também de Alexandria afirma a unidade de Cristo com o Pai e sua 

divindade.  

Constantino não teve êxito em resolver a questão por isso 

convocou o concílio de Nicéia em 325 d.C. onde a doutrina de Ário foi 

condenada.  
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Depois surgiu Apolinário. Apolinário era Bispo em 

Laodicéia quando declarou que a natureza divina tomou lugar da 

natureza humana de Cristo. Este Heresia foi condenada no Concílio de 

Constantinopla em 381 AD.  

Depois veio Nestor. Nestor era sacerdote em Antioquia 

quando se opôs a aplicação do termo “Mãe de Deus” a Maria. Afirmou 

que as duas natureza de Cristo agiam em harmonia. No Concílio de 

Eixo em 433 Nestor foi banido e suas obras foram queimadas e 

aprovado o termo “Mãe de Deus”. 

O DESENVOLVIMENTO DO PODER NA IGREJA ROMANA  

Roma reclamava para si autoridade apostólica. A Igreja 

de Roma era a única que declara poder mencionar o nome de dois 

apóstolo como fundadores, isto é, Pedro e Paulo. A organização da 

Igreja de Roma e seus dirigentes defendiam fortemente estas 

afirmações.  

Roma apresentava um Cristianismo prático. Nenhuma 

outra igreja a sobrepujava no cuidado para com os pobres, não somente 

com os seus membros, mas também entre os pagãos. Foi assim que em 

todo o ocidente o bispo de Roma, começou a ser considerado como 

autoridade principal de toda a igreja.  

Foi dessa forma que no Concílio Calcedônia, na Ásia 

Menor, no ano 451 AD, Roma ocupou o primeiro lugar e 

Constantinopla o segundo lugar.  

O Cristianismo dessa época decadente ainda era vivo e 

ativo. Devemos mencionar aqui alguns bispos e dirigentes da igreja 

nesse período que contribuíram para manter vivo o Cristianismo.  

Atanásio (296 - 373) Foi ativo defensor da fé no início 

do período. Ele se levantou e se destacou na controvérsia de Ário, 
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bispo de Alexandria. Cinco vezes exilado por causa da fé, mas lutou 

fielmente até o fim.  

Ambrósio (340 - 397) Foi eleito bispo enquanto ainda era 

leigo e nem mesmo batizado. Converteu-se posteriormente, 

repreendeu o próprio imperador (Teodósio) por causa de um ato cruel 

e mais tarde o próprio imperador o tratou com alta distinção. Foi autor 

de vários livros.  

João Crisóstomo (345 - 407) “Boca de ouro” em razão 

de sua eloqüência inigualável, foi o maior pregador desse período. 

Chegou a ser bispo em Constantinopla. Entretanto, sua fidelidade, zelo 

reformador e coragem, não agradava à corte. Foi exilado e morreu no 

exílio.  

Jerônimo (340 - 420) Foi o mais erudito de todos. 

Estudou literatura e oratória em Roma. De seus numerosos escritos, o 

que teve maior influência foi a tradução da Bíblia para o latim, obra 

que ficou conhecida como Vulgata Latina, isto é, a Bíblia em 

linguagem comum, até hoje usada pela Igreja católica Romana.  

Agostinho (354 - 430) O nome mais ilustre desse 

período, bispo em Hipona na África. Escritor de vários livros sobre o 

Cristianismo e sobre a própria vida. A fama e a influência de 

Agostinho estão nos seus escritos sobre a teologia cristã, da qual ele 

foi o maior expositor, desde o tempo de Paulo.  
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Progresso Papal

O termo "papa", significa simplesmente "papai", sendo, 

portanto, um termo de carinho e respeito, este termo era usado para 

qualquer bispo, sem importar se ele era de Roma. Como Roma era, pelo 

menos de nome, a capital do Império, a igreja e o bispo desta cidade logo 

se viram em posição de destaque.  

Quando os bárbaros invadiram o Império, a igreja de Roma 

começou a seguir um rumo bem diferente Constantinopla. No Ocidente o 

Império desapareceu e a igreja veio a ser a guardiã do que restava da velha 

civilização. Por isto, o papa, chegou a ter grande prestígio e autoridade.  

Porém, enquanto que no Oriente duvidava-se de sua 

autoridade, em Roma e vizinhanças esta autoridade se estendia até além 

dos assuntos religiosos. Tudo isto nos mostra que em uma época em que 
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a Europa estava em caos, o papado preencheu o vazio, proporcionando 

certa estabilidade.  

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO PAPADO 

A autoridade monárquica do papa, é fruto de um longo 

processo. De um bispo igual aos outros, o de Roma passa a ser o primeiro 

entre os demais e finalmente cabeça incontestável da Igreja. Vários papas 

de grande envergadura, dos quais devemos citar: Inocêncio (402-417); 

Celestino (422-432); Leão I (440-461); e Gregório I (590-604).  

Um outro elemento que contribuiu para fortalecer a posição 

de Roma neste período foi a crescente prática das igrejas rurais ou de 

pequenas cidades serem relacionadas a alguma igreja em cidade grande 

ou incorporadas num sistema diocesano. Esta prática começou no II 

século como resultado do sistema missionário das igrejas mães. 

Mas do século treze em diante começa o suave declínio do 

poder papal para o que concorreram fatos e circunstâncias históricas 

diferentes. 

Com o século XIII desapareceu completamente o gosto 

pelas cruzadas. A corrupção constante na corte de Roma, o favoritismo e 

o mercantilismo que presidiam as decisões do Papa e da Cúria, igualmente 

estimulava a dissidência. 

A imoralidade dominava o clero. A cadeira papal era objeto 

de ambição mais desenfreada. A influência adquirida pelos franceses na 

Itália e Sicília após queda dos imperadores germânicos foi sobremodo 

prejudicial ao papado. 

AS CRUZADAS 

Um grande movimento da Idade Média, sob a inspiração e 

mandado da igreja, foram as Cruzadas, que se iniciaram no fim do século 

onze.  



História da Igreja 

- 35 - 

A primeira cruzada foi anunciada pelo papa Urbano II, era 

composta de 275.000 dos melhores guerreiros, para combater os 

Sarracenos que tinham invadido Jerusalém. Após grande batalha 

Jerusalém foi reconquistada. As três primeiras foram bem sucedidas, 

porém as próximas foram todas fracassadas, da quarta até a sétima. 

O DESENVOLVIMENTO DA VIDA MONÁSTICA 

Este movimento desenvolveu-se grandemente na Idade 

Média entre homens e mulheres, com resultados bons e maus. Com o 

crescimento dessas comunidades, tornava-se necessária alguma forma de 

organização, de modo que nesse período surgiram quatro grandes ordens. 

A Ordem dos Beneditinos Fundada por São Bento em 529, 

em Monte Cassino. Essa ordem tornou-se a maior de todas as ordens 

monásticas da Europa. Suas regras exigiam obediência ao superior do 

mosteiro, a renúncia a todos os bens materiais, e bem assim a castidade 

pessoal. 

Cortava bosques, secava e saneava pântanos, lavrava os 

campos e ensinava ao povo muitos ofícios úteis.  

A Ordem dos Cistercienses surgiu em 1098, com objetivo 

de fortalecer a disciplina dos Beneditinos, que se relaxava. Seu nome 

deve-se a cidade francesa de Citeaux, fundada por São Roberto. Deu 

ênfase às arte, arquitetura e especialmente à literatura, copiando e 

escrevendo livros. 

A Ordem dos Franciscanos fundada em 1209 por São 

Francisco de Assis. Tornou-se a mais numerosa de todas as ordens. Por 

causa da cor que usavam, tornaram-se conhecido como os "frades 

cinzentos". 

A Ordem dos Dominicanos, ordem espanhola fundada por 
São Domingos, em 1215. Os Dominicanos e os Franciscanos 

diferenciavam-se das outras ordens, pois eram pregadores, iam por toda 

parte a fortalecer a fé dos crentes. 
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No início, cada ordem monástica era um benefício para a 

sociedade. Vamos ver alguns bons resultados. 

• Os mosteiros davam hospedagem aos viajantes, aos 

enfermos e aos pobres. Serviam de abrigo e proteção aos indefesos, 

principalmente às mulheres e crianças. 

• Guardavam em suas bibliotecas muitas obras antigas da 

literatura clássica e cristã. Sem as obras escritas nos mosteiros, a Idade 

média teria passado em branco. 

• Os monges serviram como missionários na expansão do 

evangelho, até mesmo entre os bárbaros. 

Apesar dos bons resultados que emanaram do sistema 

monástico, também houve péssimos resultados.  

• O monacato apresentava o celibato como a vida mais 

elevada, o que é  contrário às Escrituras. 

• Impôs a adoção da vida monástica a milhares de pessoas 

das classes nobres da época. 

• Os lares e as famílias foram, assim, constituídos não 

pelos melhores, mas pelos de ideais inferiores, já que os melhores, não 

participavam da família, nem da vida social, nem da vida cívica nacional.  

• O crescimento da riqueza dos mosteiros levou a 

indisciplina, ao luxo, à ociosidade e até a imoralidade.  

No início do século 16, os mosteiros estavam tão 

desmoralizados no conceito do povo, que foram suprimidos, e os que neles 

habitavam foram obrigados a trabalhar para se manterem. 
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O Início da Reforma Religiosa 

Cinco grandes movimentos de reformas surgiram na 

igreja; contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, de 

modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. 

Os Albigenses "Puritanos" surgiram em 1170 no sul da 

França. Eles rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo 

Testamento e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, à 

adoração de imagens e às pretensões sacerdotais. O papa Inocêncio III, 

promoveu uma grande perseguição contra eles, e os puritanos foram 

dissolvidos com o assassinato de quase toda a população da região. 

Os Valdenses apareceram ao mesmo tempo, em 1170, 

com Pedro Valdo, que lia, explicava e distribuía as Escrituras, as quais 

contrariavam os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Foram 



História da Igreja 

- 38 - 

cruelmente perseguidos e expulsos da França; apesar das perseguições, 

eles permaneceram firmes, e atualmente constituem uma parte do 

pequeno grupo de protestante na Itália. 

JOHN WYCLIFFE  

Ou João Wycliffe, o primeiro 

precursor da Reforma, era professor de 

Oxford. Conhecendo a Palavra de Deus e 

desejando salvar o seu país da tirania papal, 

ele escreveu tratados em defesa da 

verdadeira fé e também traduziu quase toda 

a Bíblia para a língua inglesa, tendo por base 

a Vulgata.  

As cópias dessa Bíblia foram 

objeto de grandes queimas públicas nos anos de 1410 e 1413, mas pelo 

menos 170 delas ainda existem até hoje. 

Jerônimo de Praga, nobre piedoso, ao visitar a Inglaterra 

e conhecer a verdade mediante os luminosos e instrutivos escritos de 

Wycliffe, levou alguns para a Bavária.    

A fim de extirpar o mal pela raiz daquilo que chamavam 

de heresia, os líderes religiosos reuniram-se em magna assembléia em 

Praga, a 16 de julho de 1410, e promoveram enorme fogueira em que 

foram queimadas mais de duzentas preciosas obras de Wycliffe. 

Enquanto esses insubstituíveis tesouros eram consumidos pelas 

chamas, os sinos da Sé tocavam e o povo cantava um “Te Deus 

laudamos” (Ó Deus, te louvamos!).   

Embora muitos não percebessem, o que acontecia em 

Praga era o prelúdio de uma grande perseguição contra os verdadeiros 

cristãos daqueles dias, perseguição que levaria ao martírio um dos 

maiores heróis da fé do passado.   
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Defendia que nem o papa ou concílios eram infalíveis, e 

que se os pontos de vista daqueles contradiziam a Bíblia, esses pontos 

de vista estavam errados. Ensinava que o clérigo não poderia governar 

como "príncipe da igreja", mas deveria ajudar o povo e "conduzi-los a 

Cristo". 

Nenhum 

pregador até então 

respeitou a condição do 

povo mais 

sinceramente ou 

determinou-se a ajudá-

lo mais 

persistentemente que 

fez John Wycliffe. Misturando-se entre o povo comum, ele 

desenvolveu uma compreensão sincera dos pobres. Quando percebeu 

que monges e freiras estavam negligenciando o ministério aos pobres 

Wycliffe tomou a atitude mais de um pastor do que de um mercenário. 

Como Jesus na Galiléia, John Wycliffe pregou aos pobres e perdidos 

sobre os benefícios deles nos altos lugares(céus).  

Em resposta à questão "Como deve a Palavra de Deus ser 

pregada?" Wycliffe respondeu de uma vez: "Apropriadamente, 

simplesmente, diretamente e de um coração devoto e sincero". 

Finalmente proibido de pregar pelo Bispo de Londres, 

Wycliffe confinou-se a si mesmo a escrever e traduzir a Bíblia do latim 

para o inglês.  

Trinta e um anos depois da sua morte, a igreja condenou 

todos os seus livros à fogueira,  seus ossos foram desenterrados e 

queimados, e sua cinzas dispersas sobre o Rio Tâmisa. 

Na figura, em torno de 1380, com os Sacerdotes dos 

Pobres que pregaram suas doutrinas revisionistas.  
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John huss 

Ou João Huss, foi um dos leitores 

de Wycliffe. Pregou as mesmas doutrinas e 

especialmente proclamou a necessidade de se 

libertarem da autoridade papal.  

João Huss (1369-1415), o segundo 

dos precursores da Reforma, parece ter tido um 

verdadeiro arrependimento em sua juventude. 

Mais tarde, ao ler os escritos de Wycliffe, 

percebeu melhor as riquezas da vida espiritual e 

tornou-se pregador muito popular. Multidões se reuniam para ouvir 

dos lábios dele o evangelho pregado na língua materna. Dirigia-se ao 

povo como um pai aos seus filhos, e com muito carinho e bondade 

assistia aos aflitos e necessitados.   

Huss tornou-se professor catedrático da Universidade de 

Praga e Capelão da Corte, e tinha entre seus ouvintes a bondosa rainha 

Sofia, que muitas vezes ia à igreja a fim de ouvir o famoso pregador, 

o “professor João”, de Husinecz.   

Foi ordenado ao sacerdócio da Igreja Católica Romana 

em 1401, depois que recebeu os Graus de Bacharel e Mestre da 

Universidade de Praga. Ele pregava contra os males da Igreja e por 

isso ganhou a aceitação popular. Foi o confessor da Rainha da Boêmia. 

Era, também,  um pregador poderoso da doutrina Romana até ele 

mesmo traduzir alguns sermões de João Wycliffe para a língua boêmia. 

Esses sermões moveram-no a clamar por uma reforma na igreja e o 

retorno à autoridade das Escrituras como a única fonte de Fé e Doutrina 

para o crente. 

Huss defendia que Cristo, e não Pedro, foi o fundador da 

Igreja e que alguns papas tinham sido hereges. Por isso, 

imediatamente, Huss foi estigmatizado pela igreja como herege, 
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excomungado e seus escritos foram reprimidos. Ele encontrou refúgio 

fora de Praga, onde continuou a pregar, escrever e estudar.  

Em 1414 teve início em Constança um concílio geral a 

que compareceram os mais altos dignitários eclesiásticos da Europa. 

A conselho do imperador Segismundo, e munido de um salvo-conduto 

por este assinado, Huss dirigiu-se ao concílio. A sua intenção era 

avistar-se com o papa e expor perante ele o seu caso, mostrando que 

nem ele nem a sua pátria eram hereges. A sua prontidão em apresentar-

se perante tão magna assembléia era prova da sua sinceridade. Ele 

achava que os fatos que desejava apresentar, por serem tão puros, 

mostrariam a todos que tudo o que havia falado e escrito era para a 

salvação dos pecadores.   

Mas Huss se enganara. Ao chegar a Constança em 

novembro de 1414, prometeram-lhe uma audiência com o papa, mas 

em vez de cumprirem a palavra, o encerraram numa cela escura e 

malcheirosa de um mosteiro dominicano. Mais tarde foi transferido 

para uma das torres do palácio do arcebispo de Gottleben, onde muitas 

vezes foi algemado de pés e mãos. A comida era miserável, o que mais 

fazia piorar a saúde. Os seus inimigos tudo faziam para o atormentar, 

mas “o menor padre de Cristo”, como ele chamava a si mesmo, 

suportou tudo pacientemente, orando pelos que o maltratavam.   

Na reunião de 6 de julho de 1415, o concílio condenou 

Huss à morte por crime de heresia e de muitas outras coisas. Despiram-

lhe as vestes sacerdotais, que lhe haviam vestido para a ocasião. 

Deram-lhe também um cálice, o que logo lhe foi tirado com a 

expressão: “Maldito Judas que abandonaste o caminho da paz. 

Tiramos-te agora o cálice da redenção.” A horrível cena terminou com 

todos os presentes exclamando em coro:  “Agora entregamos tua alma 

ao diabo!”, ao que Huss respondeu: “Porém eu a encomendo nas tuas 

mãos, Jesus Cristo, porque a remiste.” Em seguida colocaram-lhe 

sobre a cabeça uma mitra alta, de papel, com três terríveis desenhos de 

demônios, e com a inscrição “Heresiarca”.   
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Vencidos pela inabalável firmeza de Huss, seus algozes 

atearam fogo à lenha. Enquanto as chamas cresciam, Huss cantava em 

voz alta: “Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de 

nós”.  Depois, não podendo mais cantar por causa do furor das 

labaredas, passou a orar até render o espírito. Os inimigos da verdade 

queimaram na mesma fogueira as roupas de Huss, e lançaram no rio 

as suas cinzas. Mas o clarão daquela fogueira jamais se apagou!   

JERÔNIMO SAVONAROLA 

O Reformador Italiano 

Girolamo (Jerônimo) Savonarola estudou em 

um mosteiro dominicano por sete anos.  

Nascido em 1452, foi monge 

Dominicano. Começou a pregar a Bíblia em 

Florença, Itália, em 1481. A cidade tornou-se 

uma "república" devido à pregação de 

Savonarola e sua imensa popularidade com o 

povo simples. Eles o elegeram então para 

governador da cidade.  

A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas, não só 

de ouvi-lo, mas também para obedecer aos seus ensinos. Pregava 

contra os male sociais, eclesiásticos e político de seu tempo. Foi preso, 

condenado e enforcado e seu corpo queimado na praça de Florença em 

1498. 

O Papa Alexandre VI ofereceu-lhe a posição de cardeal 

se ele parasse de pregar a Bíblia e de expor os pecados do Vaticano. 

Savonarola recusou o "Barrete Vermelho" do cardinalício e replicou: 

"Eu tomarei um "Barrete Vermelho" de sangue" 

Ele foi excomungado, preso, torturado, e então queimado 

na estaca. Antes de morrer ele disse: "Roma, nunca extinguirá esse 

fogo..." 
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A Inquisição 

Tribunal 

eclesiástico da 

Renascença, instituído 

para investigar e punir 

crimes contra a fé 

católica. Entre 1478 e 

1500, cerca de 120.000 

pessoas foram acusadas 

de heresia e condenadas 

à morte pela Inquisição 

na Espanha e em 

Portugal. 
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A Inquisição foi uma instituição permanente da Igreja 

Católica a que incumbia a erradicação de heresias. Diferente de muitas 

outras religiões (como Budismo ou Judaísmo), a Igreja Católica 

desenvolveu uma estrutura hierárquica aliada a uma burocracia.  

As inquisições representam respostas eclesiásticas 

inadequadas a problemas novos, por incapacidade de os compreender 

sem o mecanismo de soberania.  

Nos primeiros anos da Igreja, existiam várias correntes 

competindo, que se chamavam de Cristãos. Mas, depois, o Imperador 

Constantino fez do Cristianismo a religião estabelecida no Império 

Romano e as estruturas administrativas locais foram cooperando em 

uma hierarquia centralizada em Roma.  

Aquilo que a igreja chamava de  heresias (do latim 

haeresis, escola da fé) foram, no início, um problema para a Igreja. Nos 

primeiros séculos, existiam os Arianos Maniqueus; na Idade Média, os 

Cathari e Waldenses; e, no Renascimento, existiam os Hussites, 

Luteranos, Calvinistas e Rosacrucianos.  

Na Idade Média, uma estrutura permanente surgiu para 

lidar com o problema. No início do século 12, Conselhos da Igreja 

exigiam regras seculares para processar os hereges. Em 1231, o Papa 

Gregório IX publicou um decreto denominado "aprisionamento em 

vida", uma penitência saudável aos que tivessem confessado e se 

arrependido, e punição capital para aqueles que persistissem.  

Às autoridades seculares cumpria a execução. Assim, o 

Papa Gregório aliviava os bispos e arcebispos desta obrigação, e fez 

isto dever da Ordem Dominicana, embora muitos inquisidores fossem 

membros de outras ordens do clero secular.  

No final da década, a Inquisição se tornou uma instituição 

geral em todos os países sob a influência do Papa. No final do século 

13, a Inquisição em cada região tinha uma estrutura burocrática para 

ajudá-la em sua função.  
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• O juiz, ou inquisidor, possuía o direito de processar qualquer um. 

• Ao acusado caberia de testemunhar e não ter o direito de encarar e 

questionar o acusador. 

• Era aceitável colher o testemunho de criminosos, pessoas de má 

reputação, pessoas excomungadas e hereges. 

• O acusado não tinha o direito de aconselhar-se, e laços de sangue 

não dispensavam alguém da obrigação de testemunhar contra o 

acusado. 

• As sentenças não tinham apelação.  

• Às vezes, os inquisidores interrogavam populações inteiras nas 

suas jurisdições. 

• O inquisidor questionava o acusado na presença das duas últimas 

testemunhas. 

• Era dado ao acusado um resumo das incumbências e este tinha de 

fazer o juramento de que diria a verdade. 

• Vários métodos eram usados para conseguir a cooperação do 

acusado. Embora não houvesse decretos de tortura na lei Cristã, 

este método teve uso na metade do século 13.  

• Os decretos da Inquisição eram lidos perante uma grande 

audiência; os penitentes ajoelhavam-se com uma mão na Bíblia 

segurada pelo inquisidor. 

As punições eram visitas a igrejas, peregrinações, vestir a 

cruz da infâmia e até aprisionamentos (mas as sentenças eram 

freqüentemente trocadas); e, se o acusado não abjurasse, morte. Havia 

a sentença de morte para queimar em uma fogueira, e isto era realizado 

pelas autoridades seculares. Em alguns casos sérios, quando o acusado 

tivesse morrido antes que sua sentença houvesse sido instituída, seus 

restos poderiam ser exumados e queimados.  

Prisão ou morte eram sempre acompanhadas pela 

apreensão de todas as propriedades do acusado.  
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Abusos em Inquisições locais logo induziram a reformas 

e regulamentos por Roma e, no século 14, a intervenção por 

autoridades seculares se tornou comum.  

No final do século 15, em 1478, com os reis Ferdinando 

e Isabel, a temida Inquisição espanhola se tornou independente de 

Roma. Em suas perseguições aos muçulmanos e judeus, e também aos 

iluministas, a Inquisição espanhola com seus notáveis autos-de-fé 

representaram um capítulo negro na História da Inquisição.  

Entre 1483 e 1498, cerca de 13.000 judeus convertidos ao 

cristianismo foram condenados a diversas penas por prática de 

judaísmo no mesmo período. Em 1492, dos 170.000 expulsos, cerca 

de 120.000 refugiaram-se em Portugal, enquanto os outros 50.000 se 

converteram ao cristianismo e permaneceram no país.  

Portugal começou a declinar ao aceitar uma condição da 

Inquisição. Para ceder a mão de sua filha Isabel ao rei Dom Manuel, a 

rainha Isabel da Espanha obrigou o monarca a expulsar os judeus de 

Portugal. Ele o fez, em 1497, promovendo com extrema violência a 

conversão forçada de todos, na desastrada tentativa de manter no país 

os capitais necessários à empresa das explorações marítimas. Mas o 

pânico se instalou e muitos dos judeus mais endinheirados fugiram. 

Lisboa perdia a sua inteligência e o seu dinheiro.  

Veja, a seguir, parte da definição da Santa Inquisição em 

Portugal, o trecho foi extraído da Enciclopédia Encarta Microsoft (uma 

enciclopédia secular que não está ligada nem ao catolicismo, nem ao 

protestantismo) 

Inquisição em Portugal (Tribunal do Santo Ofício), 

estabeleceu-se oficialmente em Portugal no século XVI (1547). Seu 

objetivo era manter puro os dogmas da fé católica. Para isto, 

prendia, processava e punia os hereges, ou seja, aqueles que, sendo 
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cristãos, não acreditavam na doutrina da Igreja ou não cumpriam 

seus deveres espirituais.  

Foi instalado pelo papa, a pedido do rei, em uma época 

que cumpria ao Estado zelar pela pureza da fé de seus súditos. 

A inquisição portuguesa perseguiu protestantes, 

portugueses descendentes de islâmicos, os chamados mudéjares, 

homossexuais, mulheres (geralmente, acusadas de bruxaria) e, 

principalmente, cristãos-novos, isto é, judeus que tinham sido 

obrigados a receber o batismo. Todos, segundo a crença oficial, 

capazes de ameaçar a soberania do trono na metrópole e nas 

colônias. 

O Tribunal do Santo Ofício funcionou com apoio do 

rei e da Igreja.  

Existia marcada hierarquia que começava no 

inquisidor-geral, seguindo-se os inquisidores, deputados, 

qualificadores, comissários, notários, promotores, até chegar, na 

base da pirâmide, a anônimos cidadãos.  

Estes eram pessoas comuns que, aceitas nos quadros da 

inquisição - depois de demonstrar conhecimento de assuntos da fé, 

capacidade de guardar segredo, posses materiais e, principalmente, 

provar ter sangue limpo que, na linguagem inquisitorial, significava 

não descender de judeus - contavam aos superiores qualquer 

problema de heresia que viessem a saber. 

Enciclopédia Microsoft® Encarta®. © 1993-2001 

Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. 

 

No norte da Europa, a Inquisição era consideravelmente 

mais benigna: na Inglaterra, nunca foi instituída e nos países 

escandinavos raramente teve alguma repercussão. O Papa Paulo III 
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estabeleceu, em 1542, uma congregação permanente composta por 

cardeais e outros funcionários, cuja tarefa era manter e defender a 

integridade da fé e examinar e proscrever erros e falsas doutrinas. Este 

corpo, A Congregação do Santo Ofício, agora chamada de 

Congregação para a Doutrina da Fé, se tornou um corpo supervisório 

de Inquisições locais. 

O Papa concedeu a si título de prefeito, mas nunca 

exerceu este cargo. Pelo contrário, ele nomeou um dos cardeais para 

presidir os encontros. Existiam geralmente outros dez cardeais na 

Congregação, como também um prelado, e dois assistentes, todos 

escolhidos pela Ordem Dominicana. O Santo Ofício também possuía 

um grupo internacional de consultores, sábios estudantes de teologia e 

leis, os quais eram consultados em questões específicas.  

Em 1616, esses consultores deram sua avaliação as 

proposições de que o Sol é imóvel e está no centro do Universo, e que 

a Terra se move em torno dele, julgando ambos serem "estúpida e 

absurda filosofia". 

Decidiram que a primeira era "formalmente herética" e a 

segunda "pelo menos falsa na fé", na teologia. Essas avaliações 

levaram a De Revolutionibus Coelestium de Copérnico a ser colocada 

no Índice dos Livros Proibidos e Galileu advertido sobre seu 

Copernicanismo. Era o mesmo corpo que, em 1633, investigava 

Galileu.  
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A Reforma

Uma das maiores revoluções ocorridas no século XVI foi 

a revolta religiosa conhecida como Reforma. Este tempestuoso, por 

vezes brutal, conflito separou os cristãos da Europa Ocidental entre 

Protestantes e Católicos. A unidade religiosa dos cristãos foi quebrada 

e os povos começaram a pensar nos termos de seus interesses 

regionais. Da diversidade de todos esses interesses surgiram novos 

problemas políticos, sociais, econômicos e novas crenças religiosas.    

No começo do século XVI a Europa Ocidental tinha 

apenas uma religião, o catolicismo romano. A Igreja Católica era rica 

e poderosa e tinha preservado a cultura clássica européia.  

Alguns clérigos criticavam a administração da Igreja e 

começavam a duvidar de alguns de seus ensinamentos. Por exemplo, 
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a Igreja insistia em que somente ela tinha autorização para interpretar 

a Escritura Sagrada, a Bíblia, para o povo.  

MARTINHO LUTERO 

Em 1517, Martinho Lutero 

escreveu uma lista de 95 teses contra as 

indulgências. Lutero desenvolveu novas 

idéias, opostas às da Igreja. Ele rejeitou 

a autoridade do Papa e, como Wycliffe 

e Huss antes dele, aceitou a Bíblia como 

única fonte de doutrina.  

Quando afixou suas 95 

teses na porta da Igreja do Castelo de 

Wittenberg, na Alemanha, em outubro 

de 1517, Martinho Lutero não poderia 

supor que seu protesto contra os rumos 

que a igreja tomara fosse se desdobrar 

em transformações tão profundas.  

O texto estava escrito em latim, pois se destinava aos 

teólogos. Como já existia a imprensa e jornalistas porém, o texto foi 

traduzido em várias línguas espelhando-se por toda a Europa. Tudo 

isso desencadeou na excomunhão de Lutero da Igreja, mas não fez com 

que ele voltasse atrás. 

Era o início da Reforma Protestante na Europa. Os 

reformadores ficaram conhecidos como "os protestantes".  

Seu Slogan era: 

Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria, Solo 

Christi 
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(Somente as Escrituras, Somente a Graça, Somente a Fé, Só a 

Deus dai gloria, Cristo somente). 

Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Alemanha, em 

1483, mas cresceu sob influência de Roma. Seu nome era uma 

homenagem a São Martinho.  

Filho de camponeses, aprendeu a cultivar devoção e 

respeito à Santa Sé, sede da Igreja Romana, expressão máxima do 

poder na época. Era um tempo em que os hereges - aqueles que 

ousavam questionar os rígidos dogmas eclesiásticos e as 

determinações papais - ardiam nas fogueiras da inquisição.  

O perdão de Deus era alcançado através da compra de 

indulgências, uma espécie de salvo-conduto monetário para o Reino 

dos Céus. Dos púlpitos, 

sacerdotes advertiam o povo 

sobre o caráter vingativo de um 

Deus castigador e asseguravam 

que a salvação só era possível 

através de penitências e boas 

obras. Foi nesse ambiente que 

Lutero cresceu e estudou. Tornou-

se aluno de uma escola 

franciscana e mais tarde graduou-

se em filosofia, tornando-se um 

mestre da disciplina. Aprendeu 

latim, hebraico e grego. Suas 

fortes inclinações religiosas 

acabaram levando-o a tornar-se 

monge. 

Ele descobriu o Livro Sagrado na biblioteca do convento 

dos Agostinianos onde vivia. Até então, seu conhecimento das 

Escrituras resumia-se a fragmentos proferidos nas Igrejas, 

insuficientes para aplacar sua sede espiritual. O resultado disso é que 
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em 1511, em visita à Roma, começou a achar que nada do que a Igreja 

e a tradição religiosa ofereciam como caminho para Deus era eficaz.  

Seus estudos da Bíblia tornaram-se uma obsessão em 

busca de respostas. Foi então que encontrou a passagem de Romanos 

1.17 que incendiou sua alma: "O justo viverá pela fé", sentencia a carta 

do apóstolo Paulo.  

A partir daí, todos os seus sermões e aulas passaram a 

conter ensinamentos da Palavra de Deus aplicados à vida das pessoas. 

Pregava a nova verdade que descobrira, a da justificação pela fé. Seu 

público crescia cada vez mais, atraído pelo monge que ousava dizer 

que a salvação não podia ser obtida por obras ou pela compra do 

perdão de Deus, mas somente pela graça divina. 

Ele negava que os padres tivessem algum poder que os 

leigos não tivessem. Rejeitou o celibato do clero e dos sete 

sacramentos Lutero guardou apenas dois: o Batismo e a Santa Ceia 

(chamada Eucaristia).    

Em princípio, Martinho Lutero atacou a venda 

indiscriminada de indulgências para financiar a construção da basílica 

de São Pedro, em Roma, e queria realizar reformas ideológicas dentro 

da Igreja. Mas deparou-se com forte oposição.  
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Quando o Papa Leão X condenou os ensinamentos de 

Lutero numa bula, ele a queimou em praça 

pública juntamente com uma cópia das leis 

canônicas. O Imperador Carlos V ordenou a 

Lutero, em 1521, que se retratasse. Lutero 

disse que o faria desde que lhe provassem pela 

Bíblia que ele estava errado. Recusando-se a 

rever suas posições, Lutero negou a 

autoridade de Roma e foi excomungado.  

Lutero desafiou as antigas 

doutrinas e tradições religiosas tornando-se 

um ponto de referência para os descontentes e 

provendo-lhes um motivo para quebrar os 

padrões estabelecidos.  

Grupos tão diferentes quanto nobres e agricultores o 

elegeram como seu líder. Gradativamente, no entanto, eles viram que 

ele não trabalhava para “qualquer grupo” em particular, e então em 

1530 muitos deles afastaram-se. Mas a Reforma já estava feita. 

Para Lutero, a essência do cristianismo não se encontrava 

na organização liderada pelo papa, mas na comunicação direta que 

cada pessoa pudesse estabelecer com Deus.  

A Bíblia, traduzida por Lutero para o alemão, tornou-se 

acessível aos fiéis. "Se permanecerdes com as Escrituras, sereis 

vitoriosos", exortava-os o Reformador.  

Martinho Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, 

na cidade de Eisleben, aos 62 anos. Suas idéias, contudo, 

permaneceram. Apesar da oposição e ameaças da inquisição, sua obra 

espalhou-se pela Europa. O movimento reformista cresceu 

excepcionalmente em locais como Inglaterra, França, Escócia, Países 

Baixos e Escandinávia. Séculos mais tarde, missionários oriundos 

dessas nações levaram o protestantismo à América, África e Ásia. As 

sementes da Igreja Evangélica mundial estavam lançadas. 
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FRANÇA  

Na França, a reforma se iniciou no século XVI, após o 

humanista e teólogo Jacques D'Étaples Lefèvre, morto em 1537, ter 

constituído o "Cenáculo de Meaux." Em 1559, as igrejas protestantes 

reuniram-se em um 

sínodo nacional, em 

Paris, onde redigiram 

uma confissão de fé e 

uma regra disciplinária. 

Assim se organizou a 

primeira igreja nacional 

protestante da França e 

seus membros foram 

chamados de 

huguenotes. A divisão 

da França provocou uma 

série de guerras civis e, a 

partir de 1685, o protestantismo foi banido do país. 

A rivalidade política entre católicos e protestantes 

franceses (huguenotes) provocou a matança da Noite de São 

Bartolomeu, em 1572. O rei Carlos IX da França e sua mãe, Catarina 

de Médici, temiam que os huguenotes alcançassem o poder e, por este 

motivo, ordenaram o assassinato de milhares deles. A matança 

começou em Paris, no dia 24 de agosto, e estendeu-se às demais 

províncias do país. 

SUIÇA  

Alguns anos depois, surgiu um movimento reformista 

mais radical em Zurique, na Suíça, dirigido pelo pastor suíço Ulrich 

Zwingli (1484-1531). 

O movimento reformista na Suíça foi comandado pelo 

pastor suíço Ulrico Zuinglio, que, como Lutero, considerava a Bíblia 
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a única fonte de autoridade moral. Dois breves conflitos eclodiram 

entre protestantes e católicos. Após o segundo conflito, a paz se 

estabeleceu e eles receberam autonomia para escolher a própria 

religião.  

Ulrich Zwingli recebeu as ordens 

sagradas em 1506. Em seus sermões atacou 

ensinamentos e práticas da Igreja que se 

afastavam da Bíblia e da simplicidade do 

cristianismo original. Criticou a veneração 

aos santos e relíquias, as promessas de curas 

milagrosas e os abusos na prática das 

indulgências. Por basear suas afirmações nas 

Escrituras, obteve grande apoio popular.  

Em 1523, compareceu ao 

Conselho de Zurique onde reivindicou a 

supremacia das Sagradas Escrituras sobre os dogmas da Igreja e opôs-

se ao celibato e à concepção sacramental da Eucaristia. O Conselho 

deliberou e decidiu pela independência do cantão de Zurique que, com 

Zuinglio, tornou-se uma Teocracia. 

Encontrou-se com Martinho Lutero em 1529, mas não 

chegaram a um acordo sobre numerosas questões, entre elas as que 

tratavam dos problemas da consubstanciação e transubstanciação. 

HOLANDA  

O protestantismo foi bem recebido nos Países Baixos. 

Carlos V tentou frear o alastramento das novas doutrinas que 

triunfaram nas províncias do norte (Holanda) mas fracassaram no Sul 

(Bélgica). 

Mas existem uma data toda especial na Holanda, ano 

1340, com o nome de Irmãos de Vida Comum. Do seio dessa 

sociedade saiu, por volta do ano de 1470, a famosa obra Imitação de 
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Cristo, que alcançou oitenta edições antes da Reforma. Os Irmãos de 

Vida Comum possuíam, no Norte da Alemanha e na Holanda, 

seminários freqüentados por 1.200 estudantes.   

Esses destemidos irmãos, através de uma obra 

maravilhosa, educaram e prepararam os povos do Norte da Europa 

para que mais tarde recebessem com alegria os pregadores e os 

princípios da Reforma, o que de fato aconteceu.   

ESCÓCIA  

Na Escócia, o reformista religioso John Knox implantou 

o calvinismo como religião nacional. Posteriormente, o Parlamento 

criou a Igreja presbiteriana escocesa. 

John Knox ( 1513-1572), reformador religioso escocês, 

fundador da Igreja presbiteriana na Escócia. Era sacerdote católico 

quando, atraído por George Wishart, reformador escocês, ingressou na 

Igreja anglicana e, em 1511, foi nomeado Capelão-real. 

Quando a católica Maria Tudor tornou-se Maria I, rainha 

da Inglaterra (1553), Knox fugiu para Gênova onde conheceu João 

Calvino. Na volta, apoiou a rebelião protestante contra a regência. Em 

1560 a confissão de fé dos reformadores, 

redigida principalmente por Knox, foi 

adaptada pelos Estamentos e pelo 

Parlamento escocês e recebeu status de 

credo. 

O retorno de Maria I à Escócia 

reviveu antigas rivalidades, mas o Partido 

Protestante retomou, finalmente, o controle. 

As leis de 1560, favoráveis à religião 

reformada, foram ratificadas. Knox 

continuou exercendo considerável 

influência.  
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INGLATERRA  

Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, apesar de ser contra a 

Reforma luterana, brigou com o papa após não conseguir a anulação 

de seu casamento com Catarina de Aragão. Excomungado, tomou a 

histórica decisão de romper com Roma. Em 1534, já casado com Ana 

Bolena, obteve permissão do Parlamento para aprovar uma ata que o 

nomeava, e a seus sucessores, chefes supremos da igreja na Inglaterra. 

Estabeleceu-se, assim, a Igreja Anglicana.  

Em 1539, o rei obrigou o Parlamento a aceitar a Ata dos 

Seis Artigos que tornava herético a desobediência aos principais 

dogmas do catolicismo. No entanto, a obediência ao papado continuou 

sendo um delito. Em 1547, Eduardo VI revogou a Ata dos Seis Artigos 

e a Inglaterra adotou os postulados protestantes sem, contudo, 

abandonar a posição de que seus reis são, também, chefes da Igreja. 

CALVINO E A REFORMA EM GENEBRA 

João Calvino (1509-1564), 

teólogo francês é considerado principal 

expoente da Reforma protestante. Recebeu 

instrução para o sacerdócio e estudou 

Direito. Em 1536, publicou o Christianae 

religionis institutio (A instituição da 

religião cristã), obra que o colocou na 

vanguarda do protestantismo. Neste 

mesmo ano, visitou Genebra, chamado por 

Guilherme Farel, para participar do 

movimento reformista da cidade, do qual 

foram ambos expulsos. 

Em 1541, voltou a Genebra para, novamente, dirigir o 

movimento reformista. Redigiu o rascunho das novas Ordens — que o 

Governo modificaria e adaptaria como constituição — tidos como 

assuntos sagrados e profanos, ambos de uma só vez.  
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Segundo Calvino, a natureza da teologia e de todas as 

instituições humanas estão especificadas na Bíblia. Calvino procurou 

aproximar-se da palavra de Deus e exortou a Igreja a recuperar sua 

pureza original. 

Calvino insistia que a iluminação do Espírito Santo era 

necessária na interpretação da Palavra de Deus. A verdade da exegese 

é confirmada pelo testemunho interno do Espírito Santo. Ele 

acreditava que a voz do Espírito vivo de Deus falava na Escritura ao 

intérprete. 

Ele doutrinava que a primeira responsabilidade de um 

intérprete é deixar que o autor diga aquilo que de fato diz, em vez de 

atribuir a ele o que nós pensamos que ele deveria dizer. É tarefa do 

intérprete mostrar a mente do escritor.  

AS HERESIAS 

Em 1670 surgiu na Alemanha o pietismo como resposta 

ao intelectualismo protestante. A influência do pensamento científico 

e do Iluminismo na teologia protestante se refletiu no racionalismo, 

uma tendência que surgiu entre os séculos XVII e XVIII. Sua 

expressão mais pura foi o Deísmo. Outra forma de racionalismo 

protestante do século XVIII foi o Unitarismo. 

A CONTRA-REFORMA 

Logo após haver se iniciado o movimento da Reforma, 

um poderoso esforço foi também iniciado pela igreja católica romana 

no sentido de recuperar o terreno perdido, para destruir a fé protestante 

e para enviar missões a países estrangeiros. Esse movimento foi 

chamado Contra-Reforma. 

Tentou-se fazer a reforma dentro da própria igreja por via 

do Concílio de Trento, convocado no ano de 1545 pelo papa Paulo III, 



História da Igreja 

- 59 - 

principalmente com o objetivo de investigar os motivos e pôr fim aos 

abusos que deram causa à Reforma.  

O Concílio era composto de todos os bispos e abades da 

igreja, e durou quase vinte anos, durante os governos de quatro papas, 

de 1545 a 1563. Todos esperavam que a separação entre católicos e 

protestantes teria fim, e que a igreja ficaria outra vez unida.  

Contudo, tal coisa não sucedeu.  

Fizeram-se, porém, 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. O resultado dessa reunião pode ser considerado como uma 

reforma conservadora dentro da igreja católica romana. 

De ainda maior influência na Contra-Reforma foi a 

Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola. 

Era uma ordem monástica caracterizada pela combinação da mais 

severa disciplina, intensa lealdade à igreja e à Ordem, profunda 

devoção religiosa, e um marcado esforço para arrebanhar prosélitos.  

Seu principal objetivo era combater o movimento 

protestante, tanto com métodos conhecidos como com formas secretas. 

Tornou-se tão poderosa a Ordem dos Jesuítas, que teve contra ela a 

oposição mais severa, até mesmo nos países católicos 

Foi suprimida em quase todos os países da Europa, e por 

decreto do papa Clemente XIV, no ano de 1773, a Ordem dos Jesuítas 

foi proibida de funcionar dentro da igreja.  

Apesar desse fato, ela continuou a funcionar, 

secretamente durante algum tempo, mais tarde abertamente, e foi 

reconhecida pelo papa em 1814.  
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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.  

Entretanto, no continente europeu, todos os governos 

católicos preocupavam-se em extirpar a fé protestante, usando para 

isso a espada.  

Na Espanha estabeleceu-se a Inquisição, por meio da qual 

inumerável multidão sofreu torturas e muitas pessoas foram queimadas 

vivas. Nos Países-Baixos o governo espanhol determinou matar todos 

aqueles que fossem suspeitos de heresias.  

Na França o espírito de perseguição alcançou o clímax, 

na matança da noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, e que 

se prolongou por várias semanas. Segundo o cálculo de alguns 

historiadores, morreram de vinte a setenta mil pessoas.  

Como resultado inevitável de interesses e propósitos 

contrários dos estados da Reforma e católicos na Alemanha, iniciou-

se então uma guerra no ano de 1618, isto é, um século depois da 

Reforma. Essa guerra envolveu quase todas as nações européias. Na 

história ela é conhecida como a Guerra dos Trinta Anos.  

As rivalidades políticas e religiosas estavam ligadas a 

essa guerra. Ás vezes estados que professavam a mesma fé, apoiavam 

partidos contrários. A luta estendeu-se durante quase. Uma geração, e 

toda a Alemanha sofreu ou seus efeitos terríveis.  

Finalmente, em 1648, a guerra terminou, com a assinatura 

do tratado de paz de Westfália, que fixou os limites dos estados 

católicos e protestantes, que duram até hoje. O período da Reforma 

pode ser considerado terminado nesse ponto. 
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A Igreja Atual

Nos últimos três séculos, nossa atenção dirigir-se-á 

especialmente para as igrejas que nasceram da Reforma.  

Pouco depois da Reforma apareceram três grupos 

diferentes na igreja inglesa:  

1. Os elementos romanistas que procuravam fazer 

amizade e nova união com Roma;  

2. O anglicanismo, que estava satisfeito com as reformas 

moderadas estabelecidas nos reinados de Henrique VIII e da rainha 

Elisabete;  

3. O grupo protestante radical que desejava uma igreja 

igual às que se estabeleceram em Genebra e Escócia. Este último grupo 

ficou conhecido, cerca do ano de 1654, como "os puritanos", e opunha-
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se de modo firme ao sistema anglicano no governo de Elisabete, e por 

essa razão muitos de seus dirigentes foram exilados.  

Do movimento iniciado pelos puritanos surgiram três 

igrejas, a saber, a Presbiteriana, a Congregacional, e a Batista. 

Nos primeiros cinqüenta anos do século dezoito, as 

igrejas da Inglaterra, a oficial e a dissidente, entraram em decadência. 

Os cultos eram formalistas, dominados por uma crença intelectual, mas 

sem poder moral sobre o povo.  

A Inglaterra foi despertada dessa condição, por um grupo 

de pregadores sinceros dirigidos pelos irmãos João e Carlos Wesley e 

Jorge Whitefield. Dentre os três, Whitefield era o pregador mais 

poderoso, que comovia os corações de milhares de pessoas, tanto na 

Inglaterra como na América do Norte.  

Carlos Wesley era o poeta sacro, cujos hinos 

enriqueceram a coleção hinológica a partir de seu tempo.  

João Wesley foi, sem dúvida 

alguma, o indiscutível dirigente e estadista 

do movimento. Na idade de trinta e cinco 

anos, quando desempenhava as funções de 

clérigo anglicano, João Wesley encontrou a 

realidade da religião espiritual entre os 

morávios, um grupo dissidente da igreja 

Luterana.  

Em 1739 Wesley começou a 

pregar "o testemunho do Espírito" como um 

conhecimento pessoal interior, e fundou sociedades daqueles que 

aceitavam seus ensinos. A princípio essas sociedades eram orientadas 

por dirigentes de classes, porém mais tarde Wesley convocou um 

corpo de pregadores leigos para que levassem as doutrinas e relatassem 

suas experiências em todos os lugares, na Grã-Bretanha e nas colônias 

norte-americanas. Os seguidores de Wesley foram chamados 
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"metodistas", e Wesley aceitou sem relutância esse nome. Na 

Inglaterra foram conhecidos como "metodistas wesleyanos", e antes da 

morte de seu fundador, contavam-se aos milhares. 

Apesar de haver sofrido, durante muitos anos, violenta 

oposição da igreja de Inglaterra, sem que lhe permitissem usar o 

púlpito para pregar, Wesley afirmava considerar-se membro da 

referida igreja; considerava o movimento que dirigia como uma 

sociedade não separada, mas dentro da igreja da Inglaterra.  

Contudo após a revolução norte-americana, em 1784, 

organizou os metodistas nos Estados Unidos em igreja independente, 

de acordo com o modelo episcopal, e colocou "superintendentes", 

titulo que preferiu ao de "bispo". Nos Estados Unidos o nome "bispo" 

teve melhor aceitação e foi por isso adotado. Nesse tempo os 

metodistas na América eram cerca de 14.000. 

Uma das maiores igrejas existentes na América do Norte 

é a denominação Batista, a qual conta com mais de vinte milhões de 

membros. Seus princípios distintivos são dois: (1) Que o batismo deve 

ser ministrado somente àqueles que confessam sua fé em Cristo; por 

conseguinte, as crianças não devem ser batizadas. (2) Que a única 

forma bíblica do batismo é a imersão do corpo na água, e não a 

aspersão ou derramamento. 

Na América do Norte a denominação batista iniciou suas 

atividades com Roger Williams, clérigo da Igreja da Inglaterra expulso 

de Massachusetts porque se recusou a aceitar as regras e opiniões 

congregacionais. Roger fundou a colônia de Rhode Island, em 1644. 

De Rhode Island os batistas espalharam-se rapidamente por todo o 

continente. 

A IGREJA NO BRASIL 

O PRIMEIRO CULTO NO BRASIL 
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No dia 10 de março de 1557 realizou-se, no Rio de 

Janeiro, o primeiro culto reformado no Brasil. Pregou o pastor Pierre 

Richier, 50 anos, doutor em teologia, sobre o verso 4 do salmo 27.  

Perseguidos pela Igreja Católica na França, os 

Huguenotes fugiram para as Américas - novo e recém descoberto 

mundo. 

Em 1557, quarenta anos após o primeiro ato de Lutero, 

chegou ao Rio de janeiro um grupo de Huguenotes com o objetivo de 

fundar aqui uma colônia chamada França Antártica, que deveria se 

caracterizar pela tolerância religiosa. Eram os primeiros Protestantes a 

pisar em terras . 

No dia 21 de março de 1557 foi organizada a primeira 

igreja evangélica do Brasil e da América do Sul. Na ocasião, fora 

celebrada a Santa Ceia à maneira calvinista. 

Três pastores protestantes lideravam o grupo. Nesse 

grupo havia um homem, Villegaignon. Ao aportarem no Rio esse 

homem os entregou às autoridades contra-reformistas. Alguns 

conseguiram escapar, mas quatro deles, Jean du Bourdel, Matthieu 

Verneuil, Pierre Bourdon e André la Fon, foram presos e condenados 

à morte. Eles foram presos não somente por aportarem no país que era 

colônia portuguesa, mas por estarem difundindo o Evangelho da 

Graça, que contrariava as doutrina Romana de salvação por fé e obras 

(o poder de Deus necessitaria da ajuda do homem no processo de 

salvação), agarrando-se à doutrina Bíblica defendida por Lutero - 

Somente pela fé. 

Antes de serem executados porém, os protestantes eram 

obrigados a confessar sua crença uma vez mais, era um direito do 

governador exigir dos súditos uma confissão de fé. Era como uma 

última chance de renegar suas "heresias", ou para que pudessem ser 

indiscutivelmente condenados. Foi-lhes dado um prazo de 12 horas 

para que escrevessem num documento tudo quanto criam. 
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Em doze horas aqueles quatro homens, com ajuda apenas 

de suas Bíblias (pois não dispunham de outros livros com eles) 

escreveram o que seria a primeira confissão de fé das Américas, 

mostrando aos clérigos jesuítas tudo aquilo no que criam. Foi uma 

espécie de Credo, e eles sabiam que com ele estavam assinando sua 

sentença de morte. 

No momento da execução o carrasco, por conhecer a vida 

piedosa daqueles homens, recusou-se a executá-los. Impaciente, o 

padre que os acompanhava, José de Anchieta, afastou o carrasco e ele 

mesmo pôs fim à vida daqueles homens. Era uma manhã de sexta-feira, 

9 de fevereiro de 1558. Era aparentemente o fim do Protestantismo em 

terras portuguesas. 

Só em agosto de 1859 um Americano presbiteriano 

Ashbel Gree Simonton, de 26 anos, aportou no Rio e, após se tornar 

um conhecedor da língua portuguesa, iniciou em 22 de abril de 1860, 

aos domingos de manhã, uma escola Bíblica. O primeiro brasileiro a 

se converter à fé reformada foi Serafim Pinto Ribeiro, a 22 de junho 

de 1862.  

ASSEMBLÉIA DE DEUS 

A maior igreja pentecostal de todos os tempos foi fundada 

a 18 de junho de 1911 na cidade brasileira de Belém, capital do estado 

do Pará. Toda a sua história está marcada por fatos sobrenaturais, 

acontecimentos evidenciadores da presença do Espírito Santo, o que a 

coloca como fiel e digna sucessora da igreja nascida no Dia do 

Pentecoste. 

Os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren, este ex-

pastor da Swedish Baptist Church, (Igreja Batista Sueca), de 

Menominee, Michigan, EUA, foram os apóstolos tomados por Deus 

para o lançamento das primeiras sementes, o Senhor os aproximou por 

ocasião de uma convenção de igrejas batistas reavivadas, em Chicago, 

quando sentiram o chamado para terras distantes.  
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Em mensagem profética, o Senhor lhes falou, mais tarde, 

na cidade de South Bend, quando pela primeira vez ouviram o nome 

"Pará". Consultaram um mapa e souberam, então, que se tratava de 

uma "Província" (estado) do Brasil.  

Empreenderam uma jornada em que muitos 

acontecimentos surpreendentes se verificaram, constituindo todos eles 

evidentes provas de que Deus lhes testava a fé. A 5 de novembro de 

1910, os dois suecos deixavam Nova lorque, a bordo do navio 

"Clement", oportunidade em que promoveram a evangelização dos 

tripulantes e passageiros, registrando-se algumas decisões para Cristo. 

A chegada a Belém do Pará deu-se a 19 de novembro de 1.910.  

Alojados no porão da Igreja Batista, na rua Balby n.0 406, 

permaneciam muitas horas em orações, suas vidas no altar de Deus. E, 

tão logo começaram a falar em língua portuguesa, iniciaram trabalho 

evangelístico, enquanto doutrinavam a respeito do batismo como 

Espírito Santo. Na pequena igreja opunham-se alguns com grande 

resistência, aos ensinos dos dois missionários.  

A 8 de junho de 1911, Celina Albuquerque recebia o 

batismo com o Espírito Santo e, no dia seguinte Maria Nazaré, sua 

irmã, tinha a mesma experiência espiritual.  

Juntamente com elas, outros membros e congregados 

foram expulsos do templo e organizavam, a 18 de junho de 1911, na 

residência de Henrique Albuquerque, no bairro da Cidade Velha, 

Belém, a primeira igreja no mundo a adotar a denominação de 

Assembléia de Deus. Gunnar Vingren foi, então, aclamado pastor da 

igreja.  

Sucederam-no os pastores Samuel Nystron, Nels Julius 

Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, José Pinto Menezes, 

Alcebíades Pereira Vasconcelos e Firmino Assunção Gouveia.  

Da igreja pioneira de Belém irradiou-se a obra 

pentecostal a todas as regiões do Brasil 
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UM BREVE RESUMO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS NO 

BRASIL 

Assembléia de Deus, fundada em 18 de junho de 1911, 

no Pará, por Gunnar Vingren e Daniel Berg, imigrantes suecos, 

dissidentes batistas. 

Congregação Cristã, fundada em 1910, por Louis 

Francescon, imigrante italiano radicado no Brasil. 

Igreja Batista Independente tem origem no trabalho da 

Missão de Örebro, Suécia, com a chegada do missionário Erik Jansson, 

em 1912 ao Rio Grande do Sul. Em 1952 foi organizada a Convenção 

das Igrejas Batistas Independentes, com sede em Campinas, SP, onde 

tem seu seminário. 

Igr. Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo, 

Fundada em 1956 pelo missionário Manoel de Mello, a Instituição, que 

começou como um movimento itinerante de evangelismo, cura e 

libertação, quebrou paradigmas religiosos, enfrentou a censura do 

regime militar e por fim se notabilizou como uma das maiores 

denominações evangélicas do país. 

Tudo começou em 1955, quando Manoel de Mello, um 

pregador de apenas 26 anos oriundo das igrejas Assembleia de Deus e 

Quadrangular, reuniu em sua casa cerca de 40 irmãos e amigos a fim 

de compartilhar uma visão “que havia recebido de Deus” ainda na 

infância.  

Manoel de Mello desejava ansiosamente organizar um 

movimento evangelístico de cura e libertação em toda a nação 

brasileira.  

Apesar da ideia um tanto utópica, o grupo empenhou 

esforços e em poucos dias passou a realizar cultos em uma tenda 
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improvisada na vila Carrão, um bairro pobre da capital paulista, sob o 

nome “Igreja de Jesus Betel, O Movimento do Caminho”. 

Mal os trabalhos haviam começado e a igreja é intimada 

a providenciar a legalização do estabelecimento. Assim, no dia 3 de 

março de 1956, a instituição, unida a mais três denominações 

independentes, oficializa o início das atividades evangelísticas, deixa 

de se chamar Igreja de Jesus Betel e, devidamente registrada, passa a 

ser denominada Igreja Evangélica Pentecostal.  O lema “O Brasil para 

Cristo” é incorporado ao nome oficial em 1974 e a patente é registrada 

em 1985. 

Atualmente existem mais de 2.500 igrejas espalhadas por 

todo Brasil e além fronteira, onde 50% das igrejas encontram-se no 

Estado de São Paulo, ficando o Paraná em segundo e Rio de Janeiro 

em terceiro. 

Igreja da Nova Vida, fundada por Robert McAllister, em 

Botafogo, Rio de Janeiro, 1955 

Igr. do Evangelho Quadrangular, fundada em São 

Paulo, em 15 de novembro de 1951, por Harold Williams. Foi a 

primeira a admitir pastoras. 

Igr. Internacional da Graça, R. R. Soares. 

Igr. Pentecostal Deus é Amor, organizada em 3 de junho 

de 1962, em São Paulo, por David Miranda. 

Igr. Presbiteriana Renovada do Brasil,  organizada em 

1975, em Maringá, PR, fruto da fusão de duas outras igrejas 

pentecostais: a IPIR e a ICP. Detém a marca Aleluia. O pastor Abel 

Amaral Camargo foi o primeiro presidente da IPRB. Reeleito várias 

vezes, permaneceu no cargo desde 08/01/1975 até 4/01/1989, quando 

fora substituído pelo Dr. Jamil Josepetti. Nasceu em Porangaba, SP, 

aos 09/09/1925.  

http://www.iprb.org.br/iprb_conheca.htm
http://www.iprb.org.br/iprb_conheca.htm
http://www.editoraaleluia.com.br/jornalgeral.htm
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Escritor, notável orador, influenciou positivamente a 

Igreja com mensagens sobre “santificação” e sobre o poder do 

Espírito Santo. Pastor em Assis, construiu o templo da IPR nessa 

cidade. Faleceu em  22/09/1995.  

Igreja Renascer em Cristo, organizada em 1986, detém 

a marca Gospel, no Brasil. 

Igr. Universal do Reino de Deus, fundada em 9 de 

setembro de 1977, por Edir Macedo, no Rio de Janeiro. Atua 

fortemente na política. 

O PRIMEIRO PASTOR ORDENADO NO BRASIL 

José Manuel da Conceição nasceu em São Paulo, aos 11 

de março de 1822. Foi ordenado diácono em 1844 e dava assistência 

religiosa em Ipanema, uma vila próxima a Sorocaba, SP.  Era chamado 

de "padre protestante" porque ensinava que a Bíblia é a Palavra de 

Deus.  

Aos 41 anos, decidiu abandonar a Igreja Católica. Foi em 

Rio Claro, SP, que Conceição teve seu primeiro encontro com um 

evangélico, o Rev. Alexander Blackford. Estudou com cuidado as 

doutrinas evangélicas e, em 23 de outubro de 1864, pregou numa Igreja 

Presbiteriana, no Rio de Janeiro, professou sua fé em Jesus e tornou-

se evangélico.  

Foi ordenado pastor, o primeiro pastor brasileiro, em 17 

de fevereiro de 1865, pela Igreja Presbiteriana, em São Paulo. Foi um 

pregador itinerante. Nunca se casou. Não alimentou nenhuma 

animosidade contra a Igreja Católica. Mas foi muito perseguido, 

apedrejado e deixado como morto.  
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