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AULA - EBD - 06/12/2019 até 16/02/2020 
O governo divino em mãos humanas 
 
Tema: História da Igreja 
Texto base: Hebreus 11:33-34 

Os que não sabiam ler e escrever nos ensinam mais que os doutores de hoje 

Escravidão 
 

1. Não há nada tão sangrento como a história da igreja, a nossa história; 
2. A humanidade pós-pecado sempre foi escrava; 
3. Platão escreve em seu livro Estado Perfeito que os únicos que não podiam ser escravos eram os 

gregos, pois os escravos tinham como missão salvar a vida e os bens materiais de seus patrões. 
Ainda segundo Platão um ateniense rico possuía em média cinquenta escravos; 

4. A história nos informa que um certo Scauro tinha cerca de 8.000 escravos; 
5. Um senador romano do reinado de Augusto morreu e deixou 4.116 escravos; 
6. No tempo de Júlio César o número de escravos era maior que o número de livres; 
7. Os escravos pela lei de Roma eram bens móveis e podiam ser comprados, cedidos, trocados, 

punidos a vontade pelo seu senhor, assassinados e outras coisas sem restrição alguma; 
8. Um certo cavaleiro chamado Pólio do tempo de Augusto foi censurado por atirar escravos vivos 

ao seu lago para alimentar lampreias; 

 
9. Era comum que pessoas de posição colocassem escravos acorrentados na porta de seu palácio 

como cães de guarda: 
a. O dever desses cães de guarda humanos era avisar a família no caso de uma tentativa de 

assassinato (ocorrência diária naquele tempo); 
b. O escravo tinha que escolher a morte pelo seu senhor se não obedecesse ou a morte pelo 

assassino; 
c. Um grande exemplo na Bíblia é Lázaro (Lucas 16:19-23); 
d. Os cães lambiam as feridas de Lázaro, pois tinham mais compaixão que os homens de 

sua época; 
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Paganismo 
 

1. Cada pessoa criava um deus ao seu bel prazer, conforme o seu gosto, basta ler Atos 17:16-25; 
2. O ser humano é tão depravado, que para justificar suas depravações criava um deus e dizia que 

suas atrocidades serviam como adoração aos deuses ou como forma de agradá-los (Rm 1:22-32, 
Ez 16:27); 
 

3. Alguns registros em livros infelizmente nos mostram como isso tudo funcionava: 
a. Os plebeus faziam lutar animais ferozes contra animais ferozes, homens contra homens ou 

homens contra animais; 
b. O anfiteatro Flaviano, conhecido como Coliseu, com lotação de 100.000 pessoas 

sentadas, era dedicado a esse divertimento infernal; 
c. Já no ano 250 a.C. menciona-se a morte de 142 elefantes; 
d. Em 168 a.C. mataram 63 panteras e 40 ursos; 
e. Sulla exibiu 100 leões que foram mortos por lanceiros; 
f. Alguns jogos autorizados por Pompeu em 55 a.C. mataram muitos animais, entre eles 600 

leões e 20 elefantes; 
g. Júlio César no ano 45 a.C. em um espetáculo de 5 dias introduziu girafas nas lutas e 

homens de Tessália lutaram com touros bravos; 
h. O hipopótamo, o rinoceronte, o crocodilo e a cobra cascavél foram introduzidos por 

imperadores mais tarde para incrementar o divertimento; 
i. Na inauguração do Coliseu sacrificaram 5.000 animais mansos; 
j. O imperador Trajano celebrou sua vitória matando 11.000 animais; 
k. Conforme o império crescia, a maldade também crescia, de forma que o número total de 

animais mortos é incontável e desconhecido; 
 

4. Se o número de animais parece grande, o número de seres humanos era muito maior; 
5. Um poeta escreveu "sacrificavam pobres seres humanos para dar um feriado aos romanos"; 
6. O culto à Moloque era muito comum: 

a. Também chamado Moloque, Moleque, Malcom ou Milcom era o planeta saturno 
divinizado; 

b. Adorado principalmente entre os cananitas, amonitas, fenícios e cartagineses; 
c. Era uma estátua de latão, sob a forma de homem com cabeça de touro, tinha os braços 

estendidos para frente, um pouco abaixados; 
d. Os pais colocavam ali seus filhos nas mãos do ídolo, onde caia numa fornalha e morria 

queimada ao som de tambores para abafar os gritos dos inocentes (Jr 32:35); 
e. Algumas vezes os ídolos eram ocos e dentro deles havia fogo, e a criança era colocada 

sobre as mãos em brasas para serem queimadas (Lv 18:21); 
f. Tofete se tornou um lugar extremamente odiado pelos judeus, pois ali já havia sacrifícios 

de crianças (2 Rs 23:6-11, 2 Rs 21:6-9 [o povo se tornou pior que os outros povos - e 
nós?]). 

i. Tofete significa "lugar de chama". Situava-se no Vale de Hinom ao Sudoeste e ao 
Sul da antiga Jerusalém. Ali faziam-se rituais de sacrifício humano dedicados aos 
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deuses locais. Entre esses rituais estava o de sacrificar crianças fazendo com que 
estas passassem pelo fogo em oferta a Moloque. 

ii. Mais tarde este lugar se chamou Ge-Hinnon ou Geena, lugar de castigo na vida 
futura, isto é, inferno; 
 

g.  Entre os gregos civilizados e seus filósofos temos: 
i. Agamenon: Ofereceu sua filha Efigênia como sacrifício para conseguir uma brisa 

suave para atravessar certo mar; 
ii. Atenienses: Ofereciam anualmente um sacrifício humano a Netuno; 
iii. Menelau: Ofereceu duas crianças egípcias; 
iv. Estados gregos gerais: Ofereciam vítimas humanas antes de uma expedição ou 

guerra; 
v. Em Rodes (ilha grega) ofereciam um homem a Crono, deus semelhante a Moloque; 
vi. Em Salamina ofereciam um homem a cada ano no mês de março; 
vii. Os palagianos ofereciam a décima parte de seus filhos em tempos difíceis; 
viii. Em Roma era costume sacrificar anualmente trinta homens atirando-os ao Tibre 

para obter progresso na cidade; 
ix. Tito Lívio menciona que dois homens foram enterrados vivos para evitar 

calamidades nas cidades; 
x. Caio Mário ofereceu sua filha para ser bem sucedido contra os címbrios; 
xi. Em Tiro o rei oferecia o filho em troca de prosperidade, costume parecido com os 

moabitas (2 Rs 3:26-27); 
xii. Para aplacar a ira de Saturno os habitantes de Cartago ofereceram 200 crianças e 

na mesma ocasião 300 voluntários se ofereceram como sacrifício. Esse povo 
queimava tanta gente que um dia o próprio acampamento pegou fogo devido ao 
tamanho da chama; 

xiii. Tertuliano, escritor cristão, afirma que no terceiro século era comum o sacrifício 
humano na Arcádia e Cartago; 

xiv. No Egito pegavam as cinzas das vítimas sacrificadas e as espalhavam na terra para 
que houvesse fertilidade no solo; 

xv. Entre os persas havia o mesmo costume de sacrifício diário de vítimas (cerca de 
1095 por ano ou 3 por dia); 

xvi. Quando a mulher de Xerxes chegou a idade de 50 anos, enterrou 14 crianças vivas; 
xvii. Entre os habitantes de Nínive também foram encontrados registros de sacrifícios; 
xviii. Os hindus queimaram vivas 5.997 viúvas entre 1.815 e 1.824 (também era comum 

afogar e enterrar pessoas vivas); 
xix. Os chineses em Tonkin sacrificavam crianças cortando-as ao meio ou 

envenenando-as. 
xx. Na Rússia um homem foi escolhido para ser sacrificado a fim de evitar a ira dos 

deuses no século X; 
xxi. Na Zelândia sacrificavam-se anualmente 99 pessoas ao deus Swan-to-Wite; 
xxii. Na Dinamarca era sacrificado o mesmo número de homens; 
xxiii. Os escandinavos sacrificavam todos os cativos a Odim (também bebiam o 

sangue); 
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xxiv. Os gauleses matavam com um golpe de machado mas de forma que a vítima 
ficasse viva para que enquanto ela tivesse convulsões eles conseguissem algum 
presságio (sinal capaz de indicar um acontecimento futuro); 

xxv. Os celtas colocavam as vítimas no altar e abriam-lhes o peito com uma espada; 
xxvi. Os noruegueses tiravam fora os miolos com um jugo de boi; 
xxvii. No México nenhum autor calcula menos de 20.000 vítimas (alguns 50.000) por ano; 
xxviii. Em 1486 na inauguração do grande templo Huitzilo-Polchli foram mortos 70.000 

homens em uma fila de 3 kilômetros; 
xxix. O conquistador do México e seus companheiros encontraram no templo 136.000 

caveiras; 
xxx. Ao deus da chuva chamado de Theloc, crianças eram imoladas, e seus gritos 

comoviam até os de coração mais duro, mas não comoviam os corações dos 
sacerdotes pagãos, que ainda tocavam músicas e hinos para sufocar os gritos, 
sendo grande parte das crianças compradas pelos sacerdotes de pais pobres (a 
regra era: sem benevolência, sem misericórdia); 

xxxi. A tribo Fanti e outras da África ofereciam sacrifícios humanos a cada lua nova; 
xxxii. Em Assanti a adoração a tubarões e cobras era acompanhada de sacrifícios 

humanos. Um rei ali deu instruções para a morte de 6.000 pessoas em seu funeral; 
xxxiii. Em 96 a.C. foi criada uma lei para acabar com essas práticas, porém há registros de 

que ainda ocorreram até o ano 300 d.C.. 
xxxiv. Entre os judeus e os pagãos já havia algo em comum, que o homem havia 

ofendido a Deus e que um sacrifício precisava ser oferecido para aplacar a ira 
divina; 

xxxv. Ainda que haja exageros nos números, o mundo inteiro praticava tais rituais, não 
só nos países isolados como nos mais civilizados, como Roma e Grécia; 

xxxvi. Algumas leis de países nobres permitiam a morte do filho se ele fosse considerado 
fraco; 

xxxvii. Platão diz que as crianças fracas não devem ver a luz (A República); 
xxxviii. Tertuliano afirma que os romanos deixavam seus filhos com fome até morrer, ou 

serem espancados ou devorados por cães; 
xxxix. Jesus veio com a verdade sobre as crianças em Mateus 19:14; 

 
h. As mulheres são consideradas inferiores: 

i. No Hindustão, na China, as crianças do sexo feminino são destruídas; 
ii. Em Bengala suspendiam as meninas recém-nascidas nos ramos das árvores em 

cestas para serem comidas pelas formigas, moscas e aves de rapinas (aves 
caçadoras e carnívoras); 

iii. Aristóteles escreveu: As mulheres são uns monstros, o começo da degeneração 
da nossa natureza; 

iv. A poligamia, ainda que proibida em alguns lugares, era quase universal; 
1. Para a mulher a poligamia é uma humilhação, pois a trata como se fosse 

incapaz de produzir a afeição que tanto distingue seu sexo; 
v. Roma não considerava a mulher como pessoa, mas como coisa. Era comprada, 

vendida, desposada, casada, divorciada e separada de seus filhos sem seu 
consentimento, e se quisesse, seu senhor ainda a podia matar; 
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vi. Certo Dr. Vidal disse: A vida de uma mulher indiana, do berço à sepultura, é de 
miséria; 

vii. A vida de uma mulher se resume em: Nascer, casar ainda criança, faz toda a 
vontade do seu senhor, fica em silêncio, não houve palavras de agradecimento e 
quando a morte arrebata seu tirano ela é queimada viva ou enterrada viva com ele 
na sepultura; 

viii. As mulheres indianas, ao servirem aos deuses e serem indagadas sobre sua alma 
elas dizem: alma? que alma eu tenho? sou apenas mulher; 

ix. Na China é considerada uma desgraça ser pai de uma menina; 
x. Jesus revelou sua importância dando a elas o privilégio do primeiro encontro em 

Mateus 28:1,7; 

Nero 
 

1. Nero talvez fosse uma das criaturas mais horriveis do império Romano; 
2. Louco e cruel matou o Ap. Paulo decapitado e o Ap. Pedro crucificado em suas perseguições 

aos cristãos; 
3. Nero era tão cruel que pegava os cristãos, passava um material inflamável neles e os queimava a 

noite como tochas humanas; 
4. Em seu jardim, ao prevalecer a noite, acendia cristãos da mesma forma, nos cantos do jardim, 

para que houvesse luz para ele; 
5. Um grande incêndio em Roma, que alguns dizem ter sido feito pelo próprio Nero, foi transferido 

por ele aos cristãos, os culpando pelo ocorrido. Outros dizem que isso foi um complô contra Nero 
feito pelo povo e pelos cristãos. Ainda outros dizem que foi um fogo que se alastrou por conta do 
fogo usado pelos habitantes para se aquecer e se alimentar; 

Catacumbas 
 

1. Catacumbas são cavidades subterrâneas nas rochas, mais usadas como sepulturas; 
2. Nenhuma região com catacumbas se compara a romana, pois é a mais extensa e a mais 

importante; 
3. Quando Nero começou a perseguir os cristãos essas catacumbas passaram a ser o local onde 

muitos viviam e se escondiam quando fugiam dele; 
4. As galerias tem cerca de 2 ou 3 metros de altura e 1 a 2 de largura; 
5. Michele de Rossi computou o total de corredores das catacumbas romanas em 876 km; 
6. Ela também calculou o total de sepulturas em 4 milhões; 
7. Sobre as covas observe o que escreveu o autor da carta aos Hebreus (Hb 11:36-38); 
8. A cidade mais silenciosa e subterrânea, na verdade, era a nuvem de testemunhas que o mundo 

precisava (Hb 12:1-2); 
9. Mártir significa testemunha. Todos precisamos ser um mártir de Jesus (Atos 1:8); 
10. O nome dos mortos e sepultados nas catacumbas foram desprezados na terra, mas estão 

contidos no Livro da Vida (Ap 20:15); 
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11. O imperador Galério estava enfermo e pedindo aos cristãos que orassem, foi curado. Emitiu um 
édito (Edito de Tolerância) acabando com a perseguição em 311 d.C.. Só então os cristãos 
começaram a sair de seus esconderijos. 

12. Em 313 d.C. foi publicado um acordo entre os tetrarcas Constantino (imperador do Ocidente) e 
Licínio (imperador do Oriente) para definitivamente abraçar o cristianismo e por fim à perseguição 
definitivamente; 

13. Além da liberdade religiosa, a aplicação do Édito fez devolver os lugares de culto e as 
propriedades que tinham sido confiscadas aos cristãos e vendidas em hasta pública: "o mesmo 
será devolvido aos cristãos sem pagamento de qualquer indenização e sem qualquer fraude ou 
decepção". Deu ao cristianismo, e a todas as outras religiões, o estatuto de legitimidade (latim: 
religio licita), comparável com o paganismo e com efeito destituiu o paganismo como religião 
oficial do Império Romano e dos seus exércitos; 

14. A Igreja estatal do Império Romano foi fundada em 27 de fevereiro de 380 d.C. através do Édito 
de Tessalônica, no qual o imperador Teodósio I fez, do cristianismo niceno (aquele estabelecido 
entre os bispos romanos no credo de Nicéia), a única religião autorizada em todo o império. Ao 
contrário de Constantino, que, com o Édito de Milão (313 d.C.), havia estabelecido a tolerância 
ao cristianismo sem colocá-lo acima de outras religiões, e cujo envolvimento nos assuntos da fé 
chegava a ponto de convocar concílios de bispos nos quais ele presidia as reuniões, mas sem 
determinar a doutrina sozinho, Teodósio estabeleceu uma única doutrina cristã, que ele 
especificou como sendo a professada pelo papa Dâmaso I e o papa Pedro II de Alexandria, como a 
religião oficial estatal; 

15. No início do século IV, depois da perseguição de Diocleciano e da controvérsia donatista que 
surgiu depois, Constantino convocou concílios de bispos cristãos para definir uma fé "ortodoxa" 
ou correta, ampliando o que já estava estabelecido pelos concílios anteriores. Diversos deles 
foram realizados durante os séculos IV e V, provocando disputas e cismas; 

16. Com o passar do tempo e do crescimento da vegetação, o local ficou cada vez menos acessível; 
17. A única beleza de tudo isso é que no período mais negro da história, houve uma ressurreição e os 

mortos nas catacumbas mostraram a beleza, pureza e poder do cristianismo; 
18. Como resultado do trabalho de muitos homens que passaram entre 30 e 50 anos estudando as 

catacumbas e copiando suas inscrições surgiu o livro "A igreja nas Catacumbas"; 
19. As verdadeiras testemunhas são estas, no início do cristianismo, ou seja, nossa maior prova da 

fé pura e poderosa em Cristo muito antes de livros serem escritos e estudados; 

As inscrições ou epitáfios (frases colocadas sobre o túmulo) 
 

1. As inscrições expressam a verdadeira fé de alguém que era testemunha de Cristo e andou com 
ele e com os Apóstolos; 

2. Porém alguns pagãos também enterrados ali escreveram algumas coisas, mas o contraste do 
paganismo e do cristianismo pelas inscrições é muito clara: 

a. Pagã: Eu, Procópia, levanto as minhas mãos contra Deus que me levou tão cedo; 
b. Cristã: Deus o deu [...] o tirou [...] bendito! [...] Do Senhor, que viveu [...] anos em paz no 

consulado de [...]; 
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c. Pagã: Caius Julius Maximus, 2 anos e 5 meses. Oh, infortúnio implacável, que se deleita 
em morte cruel, por que me foi Maximus arrancado tão repentinamente, aquele que 
reclinava no meu colo? Esta pedra agora marca o seu túmulo. Eis a sua mãe! 

d. Cristã: Petrônio, esposa de um diácono. Tipo de modéstia. Neste lugar deito os meus 
ossos. Deixai vossas lágrimas, caros marido e filhos, e crede que é proibido chorar por uma 
que vive em Deus. Enterrada no terceiro, antes das nonas de outubro, durante o consulado 
de Festo; 
 

e. Cristão martirizado: Alexandre morto não está, mas ele vive acima das estrelas, e seu 
corpo descansa neste túmulo. Terminou a sua vida sob o imperador Antonino, que 
prevendo grande benefício dos seus serviços, pagou o bem com o mal, porque, quando 
estava de joelhos e prestes a adorar ao verdadeiro Deus, foi levado à execução. Oh, que 
triste tempo! No qual, entre ritos e orações sagradas, mesmo em cavernas, não estamos 
seguros! O que pode haver de mais desgraçado do que tal vida e do que tal morte, quando 
não podem ser enterrados pelos seus amigos e parentes, mas brilham no céu? Quase não 
tem vivido quem tem vivido em tempos cristãos. 

3. Hoje seguimos a prática de escrever em túmulos proveniente desse costume; 
4. A palavra cemitério foi usada primeiramente pelos cristãos, significando "onde se dorme". 
5. Por vezes editos eram publicados para exterminar da terra os cristãos, e alguns monumentos 

foram erguidos para perpetuar o suposto êxito das perseguições. Segue uma das frases 
encontradas sobre isso: 

a. Diocleciano César Augusto, tendo adotado Galério no Oriente. A superstição dos cristãos foi 
destruída em toda parte e propagada a adoração dos deuses. 

6. Alguns dizem: Por que Deus não acabou logo com o paganismo e resolveu tudo? Agostinho 
disse: Deus tem a eternidade perante si, e pode esperar! 

a. O homem faz tudo durante o dia e tudo rápido, pois a noite vem, Deus não. 
7. O cristianismo alcançou muitas coisas boas, mesmo com todos esses problemas. Atenas era a 

cidade mais refinada do mundo e a cidade da liberdade. No auge da sua prosperidade contava 
com 421.000 habitantes, dos quais 400.000 eram escravos. Onde estão os escravos agora que o 
cristianismo foi propagado? 

8. Poucas inscrições possuem datas, apenas 1384. A mais antiga com data é do ano 71 d.C., ou 
seja, 38 anos depois que Jesus ascendeu aos céus; 

9. Outras são de 107 e 111, pouco tempo depois de João morrer; 

Indoutos 
 

1. Essas inscrições ajudaram muito a entender a verdadeira fé cristã. Quando tudo havia se 
perdido, as inscrições, ainda que com diversos erros de escrita e sem conhecimento 
aprofundado dos idiomas, trouxeram luz para os perdidos; 

2. Podemos dizer que estas inscrições eram os discípulos de Jesus ainda vivos (Atos 4:13): 
a. Os indoutos andaram com Jesus, percebeu no texto? 

3. Era comum alguns erros de escrita, pois a maioria não sabia ler e escrever, e alguns apenas 
conheciam o idioma de ouvido. 

4. Alguns erros detectados: 
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a. Trocavam o B por V ou o V pelo B; 
b. Colocavam o UM no lugar de O; 
c. Trocavam as letras escrevendo ao contrário, mal conseguiam escrever cemitério; 
d. Tinham problemas com L, R e F; 
e. Escreviam em grego com letras latinas e vice-versa; 
f. Misturavam idiomas; 

Símbolos fonéticos 
 

1. Como eles identificavam as sepulturas se não sabiam ler? 
2. É aqui que entra os símbolos. Eles não precisavam entender o que estava escrito, apenas achar a 

sepultura que tinha o símbolo (um desenho); 
3. Como eram perseguidos e não sabiam ler e escrever, precisavam de um símbolo que 

expressassem a sua fé e referência à pessoa que morreu. Qual foi o símbolo usado como 
expressão da fé cristã por eles? 

a. Peixe (ICHTHYS):  

 
Ichthys ou Ichthus 
 
"Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr", que significa "Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador" 
(em grego antigo, Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ ͑Υιός, Σωτήρ). 
 
Outra utilidade era o uso para comunicação: um cristão marcava um lugar com uma 
meia-lua para baixo, se o outro também fosse cristão, marcava a meia lua para cima, 
formando então o símbolo, que também era desenhado por crianças nas portas de casa 
para que mostrasse aos outros cristãos que aquela era uma casa de família cristã. 
 
- Optatos diz: Esta simples palavra encerra uma multidão de nomes sagrados; 
- Orígenes diz sobre Jesus: Chamado figurativamente Peixe; 
- Tertuliano, Agostinho e outros: Ligam este nome ao batismo; 
 
Essa forma caiu em desuso no século V quando acabou a perseguição e a adoção da cruz. 
 

b. Monograma (sigla formada por uma ou várias letras, conjuntas ou entrelaçadas, 
significando um símbolo ou a inicial, ou iniciais, de um nome; cifra. 
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O símbolo é formado pela sobreposição das duas primeiras letras (iniciais) chi e rho (ΧΡ) da 
palavra grega "ΧΡΙΣΤΟΣ" = Cristo de tal modo a produzir o monograma. 
 
Antes de Constantino já era usado, mas ele adotou definitivamente, principalmente depois 
de seu suposto sonho. 
 

c. Alfa e Ômega (Apocalipse 22:13): 

 
 

- Alfa e Ômega, Primeiro e Último, Princípio e Fim; 
- Representa a primeira e última letra do alfabeto grego; 

 
 

d. Pomba e ramo de oliveira (Mateus 3:16): 

 
 

- Símbolo de paz e tranquilidade 
 

e. Âncora ou navio ancorado no porto (Hebreus 6:19, 2 Pedro 1:11): 
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- Símbolo de descanso 
- Certeza de que chegaram no descanso 
 

4. Todos estas inscrições são importantes. 
5. Pesquisadores focaram muito nos ossos, mas nós focaremos nos sermões em pedras, pois 

estes são imperecíveis; 
6. Se Deus deu a Moisés a Lei em pedras, estas foram escritas pelos próprios cristãos; 
7. A palavra PAX (paz em latim) está escrita em milhares de sepulturas, mas poucas contém o termo 

"sofrimento"; 
8. Um caso interessante é o de Gordiano.  

a. Ele e sua esposa foram martirizados; 
b. De sua casa 53 pessoas ao todo foram martirizadas; 
c. O documento se chama "O martírio de S. Gordiano"; 
d. Seu corpo foi colocado em frente ao templo de Minerva; 

9. Algumas coisas interessantes: 
a. Não há menção de santo, mas há de pastor ou apóstolo; 
b. Não há figuras com auréolas, nimbo ou glória sobre a cabeça dos apóstolos; 
c. Não faziam orações de joelhos, mas em pé com as mãos estendidas; 

10. Em algumas inscrições testifica-se o costume quase universal da época de beber o vinho 
misturado com água; 

11. As catacumbas foram redescobertas e exploradas novamente praticamente 1.000 anos depois em 
1.578. Ali apareceu toda a verdade da fé cristã e sua pureza; 

12. A história nos ensina, e isso é um fato, mas o problema é: Nós temos aprendido com a história 
da igreja? 

a. Nós aprendemos da história que nós aprendemos nada da história (Friedrich Hegel); 
b. Precisamos aprender com nossos irmãos do passado; 
c. O Apóstolo Paulo tem a mesma intenção de nos fazer aprender com a história de Israel no 

Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 10:1-11 ele nos adverte a observarmos a história de 
Israel pelo deserto, o quanto foram desobedientes e o resultado da desobediência 
deles. Hoje temos acesso as duas histórias, do Antigo e Novo Testamento, basta saber se 
aprendemos alguma coisa com a história; 

d. DM Lloyd Jones disse: Não podemos correr o risco de nos tornarmos abstratos, teóricos e 
acadêmicos em nossa visão da verdade e deixar de relacioná-la com os aspectos práticos 
da vida diária; 

e. Certa mulher foi chamada para preparar um estudo sobre a igreja. Pensando em como 
começar a preparar, chegou a conclusão que tinha que começar do início. Então no dia da 
apresentação ela começou seu discurso: O nosso pastor nasceu em 1939. Ou seja, não 
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podemos achar que a história da igreja começa com a nossa igreja, afinal, são 2.000 
anos de história; 

f. A igreja hoje está tão sem forma e desfigurada que ninguém mais sabe o que é a igreja ou 
quem está certo e quem está errado; 
 

A igreja invisível 
Texto base: Isaías 40:8 

A igreja católica 
 

1. A igreja de Jesus é a igreja católica, pois o termo "católica" (gr: katholikos) significa universal ou 
geral. Sendo universal a melhor definição; 

2. Nós somos membros da igreja católica (universal); 
3. O termo Igreja Católica Romana é uma contradição, ou é universal ou é romana; 
4. É difícil estudar a igreja como um todo, pois ela é invisível; 
5. Mas vamos estudar a igreja visível com a história (ou seja, o que foi registrado); 
6. Se não aprendermos com a história da igreja, vamos continuar praticando os mesmos erros; 
7. É na palavra de Deus que a igreja se conserta; 

 

Crescimento da igreja 
 

1. A igreja de Jesus começa com os judeus, depois alcança os gentios; 
2. Interessante notar o texto de 1 Coríntios 10:32, pois há três classes, judeus, gregos ou gentios e 

a igreja; 
3. Grande parte dos apóstolos vão para os judeus. Paulo vai para os gentios (Atos 9:15); 

a. Jesus se apresenta a Paulo e mostra o seu chamado, chegar em Roma (Atos 23:11); 
b. Hoje a carta de Paulo mais importante é justamente a carta aos Romanos, fruto do seu 

chamado; 
4. A igreja cresceu no mar mediterrâneo (geograficamente) e dentro do império romano 

(politicamente); 
5. Agostinho era Africano (de uma cidade chamada Hipona). Não podemos pensar na África da 

época com a África de hoje (pobreza e pessoas de cor preta); 
6. O cristianismo não veio para suprir a falta de religiões, pois já tinha muita coisa neste sentido: 

a. Religiões pagãs tradicionais (mitologia grega e celta, religiões chinesas, religiões 
africanas, religiões indígenas e folclóricas e depois do século XX a wicca); 

b. Religiões pagãs de mistérios (Ísis e Osíris - egípcia, Cibele e Átis - ásia menor e Mitra - 
pérsia); 

c. Filosofias; 
d. Sincretismo (mistura de religiões); 
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e. Adoração ao imperador (começando com Júlio César que foi adorado depois de morto e 
Augusto que queria ser adorado em vida); 

i. O culto ao imperador era simples: reclinar um pouco a cabeça e oferecer um pouco 
de incenso - isso já salva a sua vida e recebia um documento com diversos 
benefícios - porém os cristãos preferiram morrer; 

f. Nesta época todas as religiões eram consideradas pelo povo como igualmente 
verdadeiras, pelos filósofos como igualmente falsas e pelas autoridades como 
igualmente úteis; 

7. O cristianismo gerou um problema no meio de tudo isso. Qual foi? O exclusivismo. 
a. O problema não era você ser cristão; 
b. As pessoas não morriam por serem cristãs, mas por serem cristãs apenas; 
c. O cristianismo quebrou o vínculo até com o judaísmo (Atos 15:28-29); 

8. O cristianismo cresceu por conta de 3 motivos: 
a. Por palavras: 

i. O testemunho dos cristãos era a maior causa disso (igual hoje??); 
ii. Cada cristão era considerado um missionário; 
iii. Spurgeon mais tarde escreveu: Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor; 
iv. Diziam deles que um coração cheio de amor incendiava outro coração; 
v. O evangelho era levado pelos mercadores de cidade em cidade e de feira em feira, 

os soldados de posto em posto e assim o evangelho migrava; 
b. Por atos: 

i. Não era tempo do politicamente correto; 
ii. Os cristãos faziam muitas obras e ajudavam outros, impressionando a muitos; 
iii. Eles cuidavam dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos, das 

viúvas e cuidavam das crianças deixadas na sarjeta (aquela vala entre a calçada e 
a rua); 

c. Pela morte: 
i. A frase clássica de Tertuliano revela isso como ninguém: O sangue dos mártires é 

a semente da igreja;  
 

As perseguições 
 

1. A igreja sofreu diversas vezes perseguições (do início da igreja até o ano 320 d.C.): 
1. Perseguição judaica (Atos 9:4-5): 

● Engraçado que Roma protegeu os cristãos pela sua lei, mas depois isso se 
inverteu. O Ap. Paulo já apelava para Roma e sua proteção (Atos 23:25-29); 

● Isso muda após o ano 60 d.C. com a perseguição; 
2. Perseguição romana sob Nero: 54-68: 

● Tácito (não era cristão) escreveu: .. uma grande multidão foi condenada não apenas 
pelo crime de incêndio mas por ódio contra a raça humana. E, em suas mortes, eles 
foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas 
selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e, 
ao fim do dia, eram queimados para servirem de luz noturna; 
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● Aqui morre também o Ap. Paulo e o Ap. Pedro; 
3. Perseguição romana sob Domiciano: 81-96; 
4. Perseguição romana sob Trajano: 112-117: 

● Perseguição sob carta de acusação; 
5. Perseguição romana sob Marco Aurélio: 161-180; 
6. Perseguição romana sob Sétimo Severo: 202-210; 
7. Perseguição romana sob Maximino, o Trácio: 235-238; 
8. Perseguição romana sob Décio: 250-251: 

● Ele quis extinguir o cristianismo de vez, chegando a ser comparado com Nero; 
9. Perseguição romana sob Valeriano: 257-259; 
10. Perseguição romana sob Aureliano: 270-275; 
11. Severa perseguição sob Diocleciano e Galério: 303-324; 

2. Era comum comemorar o aniversário dos mártires, só que depois de mortos, pois para eles o seu 
nascimento começava na morte, a nova vida; 

3. Não se iluda de que todos foram fiéis, muitos negaram a sua fé, pois o culto ao imperador era um 
ato simples e garantia vida e benefícios em Roma; 

4. Perpétua e Felicidade (203 d.C.): 
1. É talvez a história mais antiga registrada de uma mulher cristã que não negou sua fé; 
2. Perpétua era uma jovem mãe, de 22 anos que tinha um bebê de poucos meses. Pertencia 

a uma família rica e muito estimada por toda a população. Enquanto estava na prisão, a 
pedido de seus companheiros mártires, foi escrevendo um diário de tudo o que ia 
acontecendo; 

3. Felicidade era uma escrava de Perpétua. Era também muito jovem e na prisão deu à luz 
uma menina, que depois os cristãos se encarregaram de criar muito bem. 

4. As acompanharam em seu martírio alguns escravos que foram aprisionados junto com elas, 
e o catequista, o diácono Sáturo, que as havia instruído na religião e as tinha preparado 
para o batismo; 

5. Santo Agostinho diz que suas cartas eram eram lidas nas igrejas com grande proveito 
para os ouvintes; 

6. Diz Perpétua em seu diário: "Nos jogaram na cárcere e eu fiquei consternada porque nunca 
tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em 
um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não 
poder ter junto a mim o meu filho que era de tão poucos meses e que necessitava muito de 
mim. O que eu mais pedia a deus era que nos concedesse um grande valor para ser 
capazes de sofrer e lutar por nossa santa religião"; 

7. Afortunadamente no dia seguinte chegaram os diáconos católicos e deram dinheiro aos 
carcereiros para que passassem aos presos a outra habitação menos sufocante e escura 
que a anterior, e foram levados a uma sala onde pelo menos entrava a luz do sol, e não 
ficavam tão apertados e incômodos. E permitiram que levassem o menino à Perpétua, o 
qual estava secando de pena e acabamento. Ela disse em seu diário: "Desde que tive meu 
pequenino junto de mim, e aquilo não me parecia uma prisão mas um palácio, e me sentia 
cheia de alegria. E o menino também recobrou sua alegria e seu vigor". As tias e a avó se 
encarregaram depois de sua criação e de sua educação. 

8. O chefe do governo de Cartago chamou a juízo a Perpétua e seus servidores. Na noite 
anterior Perpétua teve uma visão na qual lhe foi dito que teriam que subir por uma escada 



 

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

 

cheia de sofrimentos, mas que no final de tão dolorosa pendente, estava um Paraíso Eterno 
que lhes esperava. Ela narrou a seus companheiros a visão que tinha tido e todos se 
entusiasmaram e se propuseram permanecer fiéis na fé até o fim; 

9. Primeiro passaram os escravos e o diácono. Todos proclamaram diante das autoridades 
que eles eram cristãos e que preferiam morrer antes que adorar a falsos deuses; 

10. Logo chamaram a Perpétua. O juiz lhe rogava que deixasse a religião de Cristo e que se 
passasse à religião pagã e que assim salvaria a sua vida. E recordava que ela era uma 
mulher muito jovem e de família rica. Mas Perpétua proclamou que estava resoluta a ser fiel 
até a morte, à religião de Cristo Jesus. Então chegou seu pai (o único da família que não 
era cristão) e de joelhos lhe rogava e lhe suplicava que não persistisse em chamar-se cristã. 
Que aceitasse a religião do imperador. Que o fizesse por amor a seu pai e a seu filhinho. 
Ela se comovia intensamente mas terminou dizendo-lhe: Pai, como se chama esta vasilha 
que há aí na frente? "Uma bandeja", respondeu o pai. Pois bem, "essa vasilha deve ser 
chamada de bandeja, e não de pote ou colher, porque é uma bandeja. E eu que sou cristã, 
não posso me chamar pagã, nem de nenhuma outra religião, porque sou cristã e o quero 
ser para sempre"; 

11. E acrescenta o diário escrito por Perpétua: "Meu pai era o único da minha família que não 
se alegrava porque nós íamos ser mártires por Cristo"; 

12. O juiz decretou que os três homens seriam levados ao circo e ali diante da multidão seriam 
destroçados pelas feras no dia da festa do imperador, e que as duas mulheres seriam 
jogadas e amarradas diante de uma vaca furiosa para que as massacrasse. Mas havia um 
inconveniente : que Felicidade ia ser mãe, e a lei proibia matar uma mulher que ia dar a luz. 
E ela sim desejava ser martirizada por amor a Cristo. Então os cristãos oraram com fé, e 
Felicidade deu à luz uma linda menina, a qual foi confiada à cristãs fervorosas, e assim ela 
pode sofrer o martírio; 

13. Um carcereiro debochava dizendo: "Agora se queixa pelas dores do parto. E quando 
chegarem das dores do martírio o que fará? Ela respondeu-lhe: "Agora sou fraca porque 
sofre a minha pobre natureza. Mas quando chegar o martírio a graça de Deus me 
acompanhará, e me encherá de força"; 

14. Aos condenados a morte permitia que fizessem uma Ceia de Despedida; 
15. Perpétua e seus companheiros converteram sua ceia final em uma Ceia Eucarística. Dois 

santos diáconos levaram a comunhão a eles, e depois de orar e de animar-se uns aos 
outros se abraçaram e se despediram com o beijo da paz. Todos estavam animados, 
alegremente dispostos a entregar a vida para proclamar sua fé em Jesus Cristo; 

16. Os escravos foram jogados às feras que os destroçaram e eles derramaram assim 
valentemente seu sangue por nossa religião; 

17. Antes de levá-los à praça os soldados queriam que os homens entrassem vestidos de 
sacerdotes dos falsos deuses e as mulheres vestidas de sacerdotisas das deusas dos 
pagãos. Mas Perpétua se opôs fortemente e ninguém quis colocar vestidos de religiões 
falsas. O diácono Sáturo tinha conseguido converter ao cristianismo a um dos carcereiros, 
chamado Pudente, e disse-lhe: "Para que vejas que Cristo sim é Deus, te anuncio que serei 
jogado a um urso feroz, e essa fera não me causará dano algum". E assim sucedeu: o 
amarraram a o aproximaram da jaula de um urso muito agressivo. O feroz animal não quis 
fazer-lhe nenhum dano, e ao contrário deu uma tremenda mordida no domador que tratava 
de fazer com que se lançasse contra o santo diácono. Então soltaram a um leopardo e este 
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com uma dentada destroçou a Sáturo. Quando o diácono estava moribundo, untou com seu 
sangue um anel e o colocou no dedo de Pudente e este aceitou definitivamente tornar-se 
cristão; 

18. Perpétua e Felicidade foram envolvidas dentro de uma malha e as colocaram na metade da 
praça, e soltaram uma vaca bravíssima, a qual as chifrou sem misericórdia. Perpétua 
unicamente se preocupava por ir arrumando a roupa de maneira que não desse escândalo 
a ninguém por parecer pouco coberta. E arrumava também os cabelos para não parecer 
despenteada como uma chorona pagã. As pessoas emocionadas ao ver a valentia destas 
duas jovens mães, pediu que as tirassem pela porta onde iam os gladiadores vitoriosos. 
Perpétua, como voltando de um êxtase, perguntou: E onde está a tal vaca que ia nos 
atacar? 

19. Mas logo esse povo cruel pediu que voltasse a trazê-las e que cortassem-lhes a cabeça 
diante de todos. Ao saber desta notícia, as duas jovens valentes se abraçaram 
emocionadas, e voltaram à praça. Felicidade teve a cabeça cortada com uma machadada, 
mas o carrasco que tinha que matar Perpétua estava muito nervoso e errou o golpe. Ela 
deu um grito de dor, mas estendeu bem a cabeça sobre o cepo e indicou ao carrasco com a 
mão, o lugar preciso de seu pescoço onde devia dar a machadada. Assim esta mulher 
valorosa até o último momento demonstrou que se morria mártir era por sua própria vontade 
e com toda generosidade. 

20. Estas duas mulheres, uma rica e instruída e a outra humilde e simples serva, jovens 
esposas e mães, que na flor da vida preferiram renunciar às alegrias de um lar, com tal de 
permanecer fiéis à religião de Jesus Cristo, o que nos ensinam? Sacrificaram um meio 
século que poderia restar-lhes de vida nesta terra e estão a mais de 17 séculos gozando no 
Paraíso eterno. 

5. Policarpo (69 - 155): 
1. Conheceu o Ap. João; 
2. Foi instruído pelo Ap. João; 
3. Ele fugia e a própria igreja ajudava ele a fugir; 
4. Em um sonho em que ele era queimado, ele entendeu que Deus queria que ele parasse de 

fugir e sim ser martirizado; 
5. Em sua época os ateus eram os cristãos; 
6. Suas frases ainda ecoam hoje: "Oitenta e seis anos tenho O servido e Ele não me fez nada 

de errado. Como, então, posso blasfemar meu Rei que me salvou?"; 
7. Em seu martírio o procônsul disse: "Jura pelo gênio de Cesar!" Policarpo respondeu: "Se 

tu vaziamente imaginas que jurarei pelo gênio de César como dizes, fingindo não saber o 
que sou, ouça claramente: eu sou um cristão!" O procônsul respondeu: "Eu tenho bestas 
selvagens! Se não te arrependes, te lançarei a elas!" Ao que policarpo respondeu: 
"Envia-as. Pois o arrependimento, de melhor para pior, não é uma mudança permitida a 
nós. Mas mudar da crueldade para a justiça é uma coisa nobre." O procônsul disse: "Se tu 
assim desprezas as bestas selvagens, eu farei que tu sejas consumido pelo fogo se não te 
arrependeres." Policarpo diz: "Tu ameaças com fogo que queima por uma hora e que, em 
pouco tempo, é apagado porque não conheces o fogo do julgamento vindouro e o fogo da 
punição eterna reservado para os ímpios. Mas, porque te demoras? Traze o que quiseres." 

8. O procônsul ordenou que eles deveriam reunir a madeira e, quando eles estavam prestes a 
pregar suas mão a ela, para que ele não pudesse escapar dela, ele disse: “Me deixem ficar 
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como estou. Aquele que me concedeu suportar o fogo me concederá também permanecer 
na fogueira imóvel sem ser segurado por pregos.” Então, eles acenderam o fogo. E ele 
ficou. Mas não morreu rapidamente. E o executor enfiou uma adaga no seu peito. E toda 
multidão se maravilhou com a grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. 

6. Os 40 mártires de Sebaste (~320): 
1. De acordo com São Basílio Magno, 40 mártires que abertamente confessaram a Cristo 

foram condenados pelo superior à exposição, nus em um lago congelado perto de 
Sebaste em uma noite cruelmente fria, a fim de que morressem congelados. Entre os 
condenados, um apostatou e, deixando seus companheiros, buscou um banho quente 
próximo ao local, previamente preparado para quem renegasse o Cristianismo. Um dos 
guardas que vigiavam os mártires viu, neste momento, um brilho sobrenatural que encobria 
os condenados e proclamou a Cristo como seu Deus, despiu-se de suas vestes e juntou-se 
aos 39 restantes, completando, assim, o número dos 40 mártires. Ao amanhecer, o corpo 
dos confessores da fé que ainda demonstravam sinais de vida foram queimados e as cinzas 
atiradas ao rio. 

2. Existe a lista ainda com os nomes de todos estes homens; 
7. Acusações contra os cristãos (razão da perseguição): 

1. Canibalismo: Rumores de que os cristãos eram canibais, comiam o corpo e bebiam o 
sangue; 

2. Incesto: Pelo fato de casarem com aqueles que chamavam de irmão ou irmã; 
3. Falta de patriotismo: Não cultuavam o imperador e não participavam das festas pois 

tinham conotações pagãs, imoralidades etc; 
4. Ódio à raça humana: Tácito diz que eles não se misturavam com os outros e nem iam nas 

festas; 
5. Anti-Família: Como a história da Perpétua, acabou abandonando o pai, o filho, a família por 

causa de Cristo e não tinham altares de seus antepassados como os pagãos; 
6. Catástrofes: Tudo o que acontecia de ruim a culpa era dos cristãos. Se não chovia, se o rio 

não enchia ou o império vai mal, fome ou peste, o clamor era um só: joguem os cristãos aos 
leões; 

7. Pobreza: O cristão não tinha apego a nada material ou fazia questão de possuir alguma 
coisa aqui; 

8. Ateísmo: Como na história de Policarpo, ateus eram aqueles que adoravam ao Deus 
invisível (isso não conta para os romanos) e que adoravam a um homem; 

9. Recusa em adorar o imperador: Era algo comum e civil, e se um não adorava, outro 
também não e daqui a pouco ninguém adorava mais; 

10. O nome de cristão: Por último o fato de serem chamados de cristão, já era motivo 
suficiente para ser morto: 

● Aqui em especial era comum a leitura de 1 Pedro 4:16 entre eles; 
8. Resultado da perseguição: 

1. Purificação da igreja; 
2. Extensão da igreja (Tertuliano: O sangue dos mártires é a semente da igreja); 
3. Jesus já tinha preparado os discípulos para enfrentarem a perseguição. Aqueles 3 anos 

com eles foram suficientes para todo o restante da história (maus tratos, perseguição, 
apedrejamento, xingamentos, traição [judas], prisões, envenenamentos etc); 

4. Não havia cristão nominal, pois não era fácil ser cristão; 
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5. A igreja estava tão prepara para as perseguições que os cristãos começaram nas 
perseguições a se denunciar etc. Os presbíteros tiveram que segurar o povo por que não 
era esse o objetivo, mas isso nos mostra a pureza da igreja; 

6. Orígenes (um dos pais da igreja) ao ver seu pai ser martirizado em sua idade jovem, 
também quis ser martirizado, mas ao fazer de tudo não conseguia, e sua mãe preocupada 
escondeu todas as suas roupas para que ele não saísse mais de casa. Depois se tornou 
uma peça importante para a igreja, graças à sua mãe que não permitiu o seu martírio; 

7. As histórias são bonitas, mas ninguém queria passar por isso e não precisamos disso 
para purificar a igreja. Nem sempre houve casos de sucesso, na África e Ásia a igreja foi 
completamente dizimada; 

8. A própria mídia e órgãos especiais nos mostram que infelizmente nos últimos 50 anos 
houve mais martírios do que aqueles primeiros 250 anos da igreja; 

9. Não esqueça da igreja sofredora de HOJE; 
10. Mártir passou a ser então uma conotação destinada às pessoas que morrem por causa da 

verdade e de suas convicções; 
9.  Jerusalém 

1. Destruída pelo general, e depois imperador, Tito no ano 70 d.C.; 
2. Israel foi completamente destruído no ano 135 d.C.; 
3. Apenas no ano de 1948 d.C. Israel volta a ser uma nação (Isaías 66:8); 

 

Os apologistas 

 
1. Existe uma conexão entre os assuntos, pois até aqui vimos que a igreja foi perseguida 

fisicamente, e agora vamos ver que a perseguição intelectual também existiu; 
2. Um apologista é um defensor da verdade; 
3. Os primeiros que atacam o cristianismo são os judeus; 
4. O cristianismo é como uma continuidade do judaísmo, porém separada dele em Atos 15:28-29; 
5. Nós aguardamos o mesmo Messias que foi prometido; 
6. Quando o judaísmo não migra pro cristianismo ele erra o alvo; 
7. O primeiro apologista provavelmente foi Estevão (Atos 6:9-10); 
8. Outra carta é a dos Hebreus, que Lutero defendia ser escrito por Apolo e outros por Barnabé e 

Spurgeon dizia ser o Ap. Paulo; 
 

9. Contra os judeus: Justino Mártir; 
10. Contra os pagãos: Epístola a Diogneto, Contra Celsum, Primeira e Segunda apologia de Justino 

Mártir; 
11. Contra a cultura: Quanto da cultura pode entrar na igreja? Esse foi e ainda é um dos grandes 

desafios da igreja. Alguns nomes são Clemente de Alexandria e Orígenes integrando-se a cultura 
e  Tertuliano dizendo que não pode haver nenhum vínculo: 

● Em todas as posições haviam muitos problemas; 
12. Richard Niebuhr classificou esta situação em: 

1. Cristo contra a cultura (Tertuliano); 
2. Cristo da cultura (Eusébio de Cesaréia); 
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3. Cristo acima da cultura (Clemente de Alexandria, Orígenes e Tomás de Aquino); 
4. Cristo e cultura em paradoxo (Lutero - não dá pra resolver - aceite); 
5. Cristo, o transformador da cultura (Calvino e Agostinho); 

13. Cultura é o mundo: valores, ênfases, filosofias, como constroem seus pensamentos, a maneira de 
viver, como aprendem. O que ou o quanto devemos nos misturar com a cultura? 

14. Hoje temos os Amish e a igreja que sai no bloco de carnaval como dois extremos: 
1. Amish é um grupo religioso cristão anabatista baseado nos Estados Unidos e Canadá. São 

conhecidos por seus costumes ultraconservadores, como o uso restrito de equipamentos 
eletrônicos, inclusive telefones e automóveis. 

2. A igreja de hoje libera tudo e usa o termo "nada a ver"; 
3. Algumas igrejas adotam costumes judaicos, algumas incluem objetos consagrados para 

serem vendidos, algumas incluem modelos diferentes de governo interno, outras incluem 
cultura norte americana, algumas incluem paredes pretas e roupas típicas. Quem está 
certo? 
 
 

Ortodoxia e heresias 
 
Texto base: 1 Timóteo 4:1-2 
 

História 
 

1. Ortodoxia é a verdade com relação ao cristianismo, fé cristã e demais doutrinas dentro da 
Bíblia acordada entre os cristãos; 

2. O que sai da linha da ortodoxia é chamado de heresia; 
3. A igreja não tinha "problemas" no início, pois a fé cristã era muito clara, simples e pura; 
4. Nos primeiros 500 anos você não tem a Bíblia, apenas o Velho Testamento. E as questões e 

dúvidas começam a aparecer devido aos ataques contra aquilo que era a verdade entre os 
cristãos; 

5. Questões como: 
1. Jesus é Deus ou homem; 
2. Trindade; 
3. O Espírito Santo; 
4. Dons espirituais; 
5. Batismo; 

6. Alguns dizem que os séculos 2 e 3 foram chamadas de "época de confusão produtiva" para a 
igreja; 

7. Foram as heresias que instigaram a igreja a desenhar a ortodoxia; 
8. Não precisávamos de teologia, pois todos pensavam iguais antes dos ataques; 
9. O surgimento de doutrinas estranhas passou a confundir as igrejas, e então se questionavam: 

Quem estava certo? 
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Os pais da igreja 
 

1. Existem cerca de 400 volumes de livros sobre os pais da igreja, contendo mais de 100.000 
páginas (Em Princeton tem uma cópia desta coleção) - Eclesiastes 12:12; 

2. Existe uma lista mais modesta com 38 volumes em domínio público: 
1. Link: https://ccel.org/fathers.html  

3. Eram prolixos: Escreviam um assunto pequeno com muito texto ou em muitas páginas (não 
conseguem resumir as coisas); 

4. Faziam digressões (desvio de rumo ou de assunto): Começavam um assunto, entravam em outro 
sem terminar o primeiro e entravam num terceiro assunto sem terminar nem o primeiro e nem o 
segundo; 

1. O Ap. Paulo também fazia digressões, por isso é que dizem que a carta aos Hebreus não 
foi escrita por ele, pois a carta aos Hebreus é muito bem organizada e precisa; 

5. Seus escritos são considerados difíceis de serem lidos por conta destes detalhes; 
6. Por que são chamados assim? 

1. São os sucessores dos apóstolos; 
2. Eram os líderes das igrejas; 
3. Eram ouvidos e respeitados pelas igrejas, como um pai; 
4. Permaneceram firmes pela verdade; 

7. O primeiro foi Clemente de Roma (96 d.C.) e o último é Agostinho (século V): 
1. Para alguns ainda não acabou a era dos pais; 

8. Eram de várias regiões e etnias, sempre em volta do mar mediterrâneo; 
9. Escreviam geralmente em grego; 
10. Não eram perfeitos: 

1. Tertuliano: 
● cedeu à heresia montanista; 
● gostava de uma briga; 

2. Gerônimo: 
● insuportável; 
● intratável; 
● rabugento; 
● ninguém gostava dele; 

3. Cirilo: 
● perseguia violentamente seus oponentes; 

11. Alguns eram acusados de heresia, não por serem hereges, mas porque a verdade ainda não 
estava bem estabelecida, ou seja, o que é verdade e o que não é verdade; 

12. Alguns pais da igreja: 
1. Clemente de Roma (~99 d.C.): 

● é tipicamente um pastor 
2. Policarpo (~155 d.C.): 

● bispo de Esmirna 
● foi discípulo de João 

https://ccel.org/fathers.html
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● frase de efeito: 86 anos eu servi ao Senhor e Ele nunca me falhou, como poderia eu 
negar ao meu Senhor; 

● ao ser martirizado foi lançado no fogo, mas uma película envolveu seu corpo e por 
não morrer tiveram que pegar uma espada para matar ele depois; 

3. Justino Mártir (100 d.C. - 165 d.C.): 
● foi o principal apologista, contra os judeus e contra os pagãos da época; 
● como o nome diz, foi martirizado; 
● tinha uma escola em Roma, onde muitos viam aprender com ele; 
● na época de Paulo as pessoas já iam na casa do mestre para aprender com ele; 

4. Taciano (~185 d.C.): 
● foi um dos alunos de Justino Mártir, vindo da Síria, fronteira com Israel; 
● foi um cristão bastante radical; 
● traduziu parte da Bíblia para siríaco e alguns textos; 
● foi da Síria para Roma, aprendeu e voltou para Síria; 
● escreveu a primeira harmonia dos evangelhos (chamado de diatessarão - que 

significa: composto de quatro ingredientes), que é a tentativa de colocar todos os 
textos dos evangelhos em ordem cronológica para formar uma só história (tipo uma 
bíblia cronológica, mas só com os evangelhos); 

5. Irineu de Lyon (~202 d.C.): 
● é da Ásia Menor, Esmirna; 
● aprendeu muito com Policarpo, ao ouvi-lo pregar em Esmirna, na Ásia Menor; 
● foi um missionário na Gália (atual França) - antigamente não tinha países, mas 

regiões, reinos e áreas de influência; 
● saiu do centro do pensamento cristão, a Ásia Menor, e foi para longe, para a Gália 

(Europa) fazer missão pregar entre os pagãos; 
● o fato de estar isolado na Gália, o fez escrever muitos livros, como o livro “Contra 

Heresias”; 
● aprendeu a língua do local como um missionário atual faz; 

6. Tertuliano (160 d.C. - 220 d.C.): 
● bastante radical no seu isolamento do mundo; 
● era um advogado que se tornou um teólogo; 
● é chamado “o pai mais interessante de ler”; 
● frase de efeito: o sangue dos mártires é a semente da igreja; 
● criou centenas de novas palavras para a língua latina:  

1. 509 substantivos; 
2. 284 adjetivos; 
3. 161 verbos; 

● uma das palavras que ele criou: Trindade; 
7. Clemente de Alexandria (150 d.C. - 217 d.C.): 

● vinculado a uma escola em Alexandria, como um seminário cristão; 
● foi aluno do professor Panteno (um professor que foi para Índia consolidar o trabalho 

de Tomé); 
● dizem que seria um pai da igreja que todos gostariam de tê-lo, pois era agradável, foi 

professor, era um tipo de pai e conhecia muito; 
8. Orígenes (185 d.C. - 254 d.C.): 
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● era sucessor de Clemente de Alexandria; 
● escreveu livros sobre tudo: apologéticos, comentários da Bíblia inteira, exposições 

bíblicas e a primeira teologia sistemática (Sobre os princípios fundamentais); 
● fez muitas coisas boas para a igreja e também muitas ruins que ninguém engoliu 

(ex: Atos 3:21): 
1. Todo mundo vai ser salvo; 
2. O diabo também vai ser salvo (pois o texto diz todas as coisas); 
3. Como todos vão ter livre-arbítrio, todos vão poder cair outra vez; 

9. Cipriano (200 d.C. - 258 d.C.): 
● bispo de Cartago (hoje é o país Tunísia); 
● escreveu muito sobre a igreja; 
● tentou definir o que é a verdadeira igreja; 
● frase de feito: ninguém tem a Deus como Pai se não tiver a igreja como mãe; 

13. A Igreja Romana e Ortodoxa veneram os pais da igreja e os considera como santos dentro da 
igreja, mas não são; 

14. Os evangélicos possuem o costume de ignorar os pais da igreja por dizer que eles são da Igreja 
Católica, mas não estudam para saber que até este século a igreja ainda era única e universal; 

1. Qualquer igreja cristã que exista vem desta época; 
2. Só depois vai ter bifurcações na igreja; 

15. Os reformados atentam apenas para Agostinho geralmente; 
16. As igrejas mais modernas nem sabem que há uma história da igreja; 
17. A nossa posição precisa ser: 

1. Olhar para eles como homens normais; 
2. Foram frequentemente guias fiéis para a igreja; 
3. Morreram pela verdade; 
4. Sustentaram a igreja; 
5. Colocaram a igreja no caminho certo; 

18. Não há evidências de que Pedro foi presbítero em Roma; 
19. A maioria dos manuscritos estão na Inglaterra porque a maioria dos arqueólogos eram 

ingleses, outros nos Estados Unidos por poder de compra; 
20. Nós não somos diferentes desses homens: 

1. a época não foi diferentes; 
2. líderes serão reconhecidos; 
3. pessoas escreverão; 
4. haverá quem critique tudo; 
5. os problemas se repetem; 

Heresias 
 

21. Gnosticismo (cristão ou não): 
1. A premissa básica do gnosticismo é uma cosmovisão (visão pessoal da realidade ou do 

mundo) dualista; 
2. Muito parecido com o espiritismo de hoje; 
3. Jesus é um ser iluminado, mas não era homem, só parecia um homem; 
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4. Sofisticado com filosofia e ciência, como o espiritismo de hoje querendo mostrar que 
também é científico; 

5. Explicações bem elaboradas; 
6. Os pais da igreja foram verdadeiros soldados combatendo o gnosticismo que poderia ter 

acabado com o cristianismo; 
7. Dualismo: Existência de um Deus bom e ou mal: 

● O criador, Jeová, é o Deus mal; 
● O Pai é o Deus bom; 

8. Jesus em relação a salvação só serve como guia para sair do mundo material pro 
espiritual, não tinha nada a ver com cruz etc; 

9. No gnosticismo também tinha níveis espirituais, então a "gnose" do gnosticismo está 
relacionada ao conhecimento espiritual: 

● Tinha um esquema em certa época que especificava 365 níveis, como um jogo; 
10. Os gnósticos começaram a escrever um monte de coisas e falavam que eram os apóstolos 

que tinham escrito (Ev. de André, Ev. de Tomé, Ev. de Judas e o Ev. de Pedro): 
● Hoje as pessoas acham fantástico o fato de encontrarem um novo evangelho, mas 

isso já era comum nos séculos iniciais da igreja; 
● A intenção era colocar estes escritos na boca de Jesus, pois todos os escritos 

continham doutrinas gnósticas; 
11. Docetismo: 

● Eles defendiam a idéia de que Jesus não era um homem comum, apenas parecia 
com um; 

12. A carta de Paulo aos Colossenses é comumente conhecida como um ataque a esta 
heresia (Cl 1:28, Cl 1:21); 

22. Marcionismo (Marcião): 
1. Este homem sozinho poderia ter destruído o cristianismo; 
2. Foi influenciado pelo gnosticismo e docetismo; 
3. Filho de um bispo da igreja; 
4. Suas heresias forçaram a igreja a definir um cânon, pois ele definiu um cânon ele mesmo; 
5. Uma frase sobre Marcião de F. F. Bruce é: Ninguém entendeu tão bem Paulo como 

Marcião, e ele entendeu completamente errado; 
6. A matéria era do homem e o corpo humano era a coisa mais odiosa a ser criada; 
7. Tertuliano disse sobre ele: Ó Marcião, Ó Marcião, que de maneira tu vieste a existir? 
8. Irineu escreveu sobre ele: Tendo dois deuses Marcião acaba não tendo deus nenhum; 
9. Policarpo ao encontrar com ele em Roma foi questionado por Marcião: "você sabe quem 

eu sou?". Policarpo disse: "Sei, você é o primogênito de satanás"; 
10. O cânon de Marcião só tinha o evangelho de Lucas (mutilado) e 10 epístolas de Paulo: 

● Lucas começa no capítulo 3:1 e depois 4:31, pois o docetismo não reconhecia Jesus 
como homem; 

● No versículo 4:31 o termo "desceu" é do céu e Jesus naquela época desceu em 
Cafarnaum; 

11. Hoje ainda adaptam a Palavra ao seu gosto; 
23. Montanismo (Montano): 

1. Era mais sutil e mais difícil de refutar; 
2. Seu ensino era enfatizado no Espírito Santo e nos dons; 
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3. Cerca do ano 150 d.C. todos os dons começaram a desaparecer e não ocorriam mais; 
4. A maioria seguiu a posição de que os dons cessaram e de que não era mais interessante 

tê-los; 
5. Os montanistas disseram que os dons continuavam e que só parou por conta da 

apostasia, mundanismo e falta de seriedade da igreja; 
6. Montano dizia que Deus ainda falava através de homens como falou por Paulo, inclusive 

ele era um destes e duas mulheres que andavam com ele também, duas profetizas; 
7. Alguns dizem que ele se proclamava o próprio Deus onipotente; 
8. Acreditava que a era do Filho acabou e agora estamos na era do Espírito; 
9. Os montanistas pregavam a perfeição e se alguém pecasse era excluído; 
10. A história diz que Tertuliano se encantou com este ensino e ninguém sabe porque esse pai 

da igreja se encantou com esta heresia; 

Desafios 
 

1. Criar um cânon; 
2. Estabelecer a fé, ou seja, um credo - uma confissão de fé; 
3. Instituir a figura dos bispos; 

 

Cânon 
 

1. Cânon significa regra ou régua; 
2. Hoje o cânon é a Bíblia; 
3. É o conjunto de livros inspirados; 
4. O cânon foi definido para estabelecer quem entra e quem fica fora; 
5. Nunca foi discutido pela igreja o cânon do Velho Testamento, da forma como os judeus 

estabeleceram, ficou. O único que queria discutir sobre isso era o Marcião, pois ele queria fazer 
um cânon próprio - que já foi citado anteriormente; 

6. A idéia de cânon vem dos judeus; 
7. A hora de fazer o cânon da igreja era neste exato momento para não ficar distante das fontes 

originais; 
8. Ainda havia por perto muitas testemunhas dos apóstolos e da igreja primitiva; 
9. Havia dúvida em relação à algumas obras como o Didaquê, O pastor de Hermas, A primeira carta 

de Clemente aos Coríntios, Carta de Policarpo aos Filipenses etc; 
10. A igreja tinha uma lista com o nome dos livros e cartas inspiradas; 
11. As igrejas se preocupavam umas com as outras e discutiam as suas listas; 
12. O cânon já estava concluído quando o último livro da Bíblia foi escrito (Apocalipse); 
13. O estabelecimento do cânon é um reconhecimento e não uma imposição; 
14. O cânon foi um consenso entre as igrejas, uma providência divina para discernir os livros 

inspirados e não inspirados; 
15. O cânon é a rodovia e a igreja é a placa, a placa não faz a rodovia, ela só ajuda; 
16. Um critério era que o cânon deveria ter os profetas e os apóstolos, pois estes eram inspirados; 
17. Outro critério eram as evidências internas e externas: 
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1. O pastor de Hermas não tinha evidência externa, pois foi escrito no segundo século, ou 
seja, não tinha vínculo com nenhum apóstolo; 

2. As evidências internas dele também não se sustentavam, pois soavam diferentes dos 
textos comuns e sua doutrina da trindade era estranha; 

18. As igrejas tinham listas diferentes, mas as diferenças eram de um ou outro livro, o grosso das 
listas eram iguais; 

19. Os presbíteros se preocupavam muito com outras igrejas, e as cartas ou livros que faltavam 
eram rapidamente copiadas por alguém e levada à igreja; 

20. Lembra que a igreja era única? A igreja era católica ou universal. Só mais tarde a igreja se 
divide; 

21. A primeira reunião ou concílio para definir o cânon foi o Concílio de Nicéia em 325 d.C., onde 
praticamente todos os bispos bancados pelo imperador foram trazidos para discutir e definir o 
cânon; 

22. O livro de Hebreus era um livro problemático, pois todas as igrejas liam, mas se perdeu quem de 
fato escreveu, porém entrou no cânon pela evidência interna (fechava muito bem com o restante) 
e na evidência externa também, pois era um tratado já lido e consolidado em boa parte das 
igrejas; 

23. As escrituras foram inspiradas por Deus no autor; 
24. Sem saber, estavam escrevendo a Palavra de Deus; 
25. O cânon foi formado na melhor época por providência divina, pois a igreja ainda estava muito 

unida; 
 

Credo 
 

1. O credo é uma confissão de Fé; 
2. O primeiro credo está No Novo Testamento. Pedro faz o seu credo ou sua confissão de fé em 

Mateus 16:16; 
3. Outro credo é simbolizado pela palavra grega para peixe. O peixe (Ichtys) é a uma abreviação de 

Jesus Cristo Filho de Deus Salvador; 
4. Um outro é o credo apostólico, usado nos batismos, então o indivíduo pronunciava aquelas 

verdades. Era basicamente o resumo do Novo Testamento; 
 

Bispos 
 

1. Existe uma grande confusão entre apóstolos, missionários, presbíteros, pastores e bispos; 
2. Outra grande confusão na igreja é entre a função eclesiástica, a pirâmide hierárquica criada e o 

chamado na maioria das vezes agregado à função eclesiástica; 
3. O texto que mostra bem essa divisão é 1 Pedro 5:1-4; 

1. Pedro era apóstolo, era presbítero (v.1) e era pastor (João 21:16); 
2. Como agregar tudo numa pessoa só? 
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3. Apóstolo vem da palavra grega apostellein, a mesma para missionário que é uma 
palavra latina que vem de missionarius, e ambas significam “alguém que é enviado para 
uma missão”; 

4. Presbítero vem do grego presbyteros significando "ancião”; 
● Aqui pode ser ancião por causa da idade biológica ou pela experiência ou ambos - 

alguém experiente, que tenha sabedoria, que geralmente eram mais velhos ou 
maduros; 

5. Pastor vem da palavra grega poimén significando “aquele que apascenta”;  
6. Bispo vem do latim episcopus e do grego episkopos significando “supervisor”; 
7. Pedro então era um apóstolo (possuía a missão dada por Jesus), mas era um presbítero 

(ancião ou experiente), ou seja, liderava e pregava, mas funcionava como um bispo e tinha 
o chamado de pastor; 

8. João se apresenta como presbítero em 2 João 1:1 e 3 João 1:1 - o apóstolo fundava a 
igreja e cuidava supervisionando a igreja; 

9. Então presbítero é quem ele (ancião ou alguém experiente) e bispo é o que ele faz 
(supervisiona o povo para manter em ordem); 

4. Na prática a pessoa era empossada como líder (presbítero) e funcionava como supervisor (bispo), 
não havendo distinção da pessoa ou distinção como hoje temos de hierarquia; 

5. Não havia hierarquia, mas funções, hoje o povo se preocupa com hierarquia e esquece das 
funções; 

6. Pedro escreve dizendo que era presbítero, para outros presbíteros, a fim de que pastoreiem o 
rebanho de Deus; 

7. A regra adotada pelos apóstolos era escolher diáconos e presbíteros (1 Tm 3, Atos 6:1-4, Atos 
16:4); 

1. Algumas bíblias trocam presbítero por bispo mas são exatamente as mesmas pessoas; 
8. O bispo no segundo século já passa a existir como distinção do presbítero e é uma centralização 

de poder na mão de um único presbítero (geralmente era o presbítero mais influente, que possui 
mais destaque, que manuseia melhor a palavra etc); 

9. Alguns pais da igreja passam a apoiar isso (Inácio de Antioquia [discípulo do João] e Irineu de 
Lion); 

10. Depois disso três eram as classes de liderança dentro da igreja: diáconos, presbíteros e bispos; 
11. Seguindo a idéia, Irineu de Lion, criou a idéia de sucessão apostólica, através da comprovação 

de que um bispo tinha alguma ligação com um apóstolo; 
12. Os pais da igreja também erraram devido a uma série de fatores humanos, como orgulho e 

poder, o que resultou na criação da figura de bispos como hierarquia; 
13. A idéia por trás dos bispos era que eles deveriam tomar decisões mais rápidas, diferente do 

modelo inicial que ficava a cargo do grupo de presbíteros (tiago 5:14 - grupo de presbíteros em 
Creta) que discutiriam sobre um assunto (a presbiteriana funciona assim, com um corpo de 
presbíteros); 

14. Outra idéia por trás dessa mudança era fortalecer a ortodoxia, mas só funcionava se o bispo 
fosse fiel, caso contrário ele acaba levando toda a igreja para o caminho errado; 

15. Com essa idéia de poder dentro da igreja outros problemas começam a aparecer, como a 
importância que cada bispo tinha, uma vez que havia um bispo por cidade, ou seja, o bispo de 
Roma vai ser muito mais importante que o bispo de uma cidade desconhecida e menos influente; 
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16. Com o destaque das igrejas mais importantes, começou o problema de poder e fama entre os 
bispos. Algumas cidades de destaque: 

1. No oriente: Jerusalém, Cesaréia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla; 
2. Ocidente: Roma; 

 
17. Irineu foi importante para a história da igreja, porém seus erros estão vivos até hoje. Segue a sua 

frase sobre a igreja de Roma: 
1. É um caso de necessidade que todas as igrejas deveriam concordar com essa igreja, por 

causa preeminente autoridade; 
18. À partir desse ponto começa a idéia de sucessão apostólica resultando na Igreja Católica como 

conhecemos. Segue uma breve lista: 
1. A desgraça do sistema papal; 

● O papa era inicialmente qualquer bispo de qualquer cidade, depois foi reduzido ao 
bispo de Roma, por isso papa significa “bispo, sacerdote”; 

● Padre significa “sacerdote; presbítero”, com o tempo tudo virou hierarquia na igreja 
romana; 

2. As indulgências; 
3. Falsas doutrinas (heresias); 
4. Culto aos ídolos; 
5. Restrição à Palavra de Deus; 
6. Centralização de poder na mão de uma só pessoa (o papa); 
7. Muitas mortes em nome de Deus; 
8. As disputas eclesiásticas e teológicas eram tão grandes que em 1.054 d.C. a igreja 

católica rachou em duas ficando de um lado a Igreja Católica Apostólica Romana 
(ocidental) e de outro a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa (oriental); 

9. A briga e as confusões pela mistura de poder, política e politicagem, cargos, corrupções e 
outras coisas deram início à idade das trevas ou idade média que oficialmente vai de 476 
d.C. a 1453 d.C.; 

19. O surgimento dos diáconos está em Atos 6 como já citado acima, mas dos presbíteros é 
desconhecida: 

1. Inicialmente os apóstolos faziam tudo; 
2. Em Atos 6 aparece o primeiro problema e eles então estabelecem diáconos para cuidar da 

distribuição de alimentos, uma espécie de cesta básica, para que os apóstolos 
continuassem servindo ao povo com a oração e a Palavra de Deus; 

● A palavra grega proskartereo usada no texto (Atos 6:4) para consagraremos 
significa servir constantemente; 

● A palavra ministério em Atos 6:4 é diakonia em grego, que significa também servir, 
ministrar, ou seja, ambos são servos, não existe hierarquia; 

● Com isso vem outro problema, será que todos respeitam a função que o outro 
exerce ou um quer exercer e usurpar a função do outro? 

● A palavra grega para diácono é diakonos significando também servo, garçom, ou 
seja, tanto diáconos como os apóstolos serviam ao povo constantemente, uns de 
um jeito e outros de outro, uns com a Palavra e outros com o serviço; 

● A idéia é servir exclusivamente naquela posição, mas nada impede de algo mais 
ser feito, contanto que sua função seja exercida com perfeição: 
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1. Filipe era um dos sete diáconos, mas seu chamado de evangelista fez ele ir 
além (Atos 21:8); 

● A idéia do grupo de presbíteros parece ter sido automática, uma vez que os 
apóstolos eram judeus e na sinagoga havia o grupo de presbíteros (anciãos), e que 
por sua vez era uma miniatura do que Moisés aprendeu no deserto com Jetro 
elegendo homens sobre o povo (Êxodo 18:24-25) [Wycliffe]. 

1. Moisés também escolheu com base moral e não intelectuais como Paulo 
aconselhou Timóteo em 1 Timóteo 3; 

● A primeira vez que os presbíteros aparecem é em Atos 11:30 junto com os 
apóstolos (algumas bíblias está anciãos) e geralmente são referidos no plural, por 
serem um grupo; 

● Depois aparecem em Atos 14:23 sendo eleitos com consentimento da igreja, 
oração e jejum; 

● Em Atos 15:1-6,22 no Concílio de Jerusalém eles aparecem ao lado dos 
apóstolos recebendo o povo e tomando decisões; 

1. Eles estavam decidindo o que fazer com os gentios que se converteram, 
uma vez que os judeus achavam que o evangelho era apenas para eles. 

● Em atos 16:4 já seguiam os decretos dos apóstolos e dos presbíteros; 
● Em Atos 21:8 Paulo volta de viagem e quem recebe ele não foram os apóstolos, 

mas os presbíteros, pois os apóstolos deviam estar em missão: 
1. Mateus foi para a Etiópia; 
2. Tomé para a Índia; 

● Com a morte dos apóstolos não houve substituição por outro apóstolo, mas a 
continuação do trabalho por meio dos presbíteros (líderes) com a função de bispo 
(supervisor); 

● O único apóstolo substituído por Judas por Matias. Tiago irmão de João (Mateus 
10:1-6) morreu em Atos 12:2 e não substituem ele por outro - nem nenhum dos 
outros apóstolos - então não existe sucessão apostólica; 

● Essa questão de hierarquia e poder foi desenvolvido pela igreja romana tendo hoje 
alguns níveis como: Leigo, Diácono, Padre, Bispo, Arcebispo, Patriarca, Cardeal, 
Papa - o que a igreja protestante brigou para tirar, hoje querem levantar de novo, 
elegendo os novos apóstolos; 

● A igreja Metodista (1867) e a Luterana (1521) possuem alguma forma de bispos em 
suas igrejas; 

● Igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais e assembléia de Deus não aceitam 
bispos porque não tem como provar na Bíblia que o bispo é diferente de presbítero; 

● Com o passar do tempo, os que se dedicavam a Palavra de Deus vieram a ser 
chamado de pastores, pois apascentar significa dar alimento, levar ao pasto, 
guiar; 

● No final pastor, presbítero, bispo e ancião estavam falando da mesma pessoa em 
perspectivas diferentes, uma ao chamado, outra à experiência, outra ao trabalho e 
outra ao aspecto físico - respectivamente; 

3. Por fim é importante lembrar que estes termos não designavam em títulos para os 
membros da igreja e discípulos de Jesus, mas eram termos que representavam funções 
no reino de Deus e para o reino de Deus - não é piramidal, mas horizontal; 
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Reforma protestante 
 

1. Martinho Lutero (1483-1546 [62 anos]) é uma das figuras que mais se tem estudado, inclusive 
sobre sua psicologia; 

2. Tornou-se monge e começou a lecionar Teologia na Universidade de Wittenberg; 
3. Lutero era um homem cheio de altos e baixos; 
4. Chamado de vulcão em erupção expelindo lavas de idéias; 
5. Lutero dizia: Não conheço outro Deus senão Jesus Cristo; 
6. Sofria constantemente de depressões, e as chamava de noites escuras da alma; 
7. Tinha tonturas, desmaios e outros problemas de saúde muito sérios; 
8. Quando saiu da depressão atribuiu o resultado às orações dos santos; 
9. Produziu a expressão e hino: Castelo forte é o nosso Deus (Sl 46:1); 
10. Ele diz que era um homem entre Deus e o diabo e cita o próprio diabo como seu inimigo; 
11. Seu ato mais conhecido foi fixar em 31 de outubro de 1.517 d.C. no Castelo de Wittenberg as 

suas 95 teses contra as doutrinas de sua igreja - a Igreja Católica - e o sistema de indulgências 
que era a principal fonte de renda da igreja: 

1. A renda obtida foi usada para construir a Basílica de São Pedro, o maior e mais importante 
edifício religioso do catolicismo; 

2. Fica localizada no Vaticano - um estado eclesiástico governado pelo bispo de Roma, o 
Papa; 

3. No Vaticano também ficava o Circo de Nero; 
4. Pedro foi executado no ano 64 d.C. durante o reinado do imperador romano Nero e 

crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, perto do obelisco no Circo de 
Nero, segundo a história; 

5. A basílica atual levou mais de 100 anos para ser construída, começando em 18 de abril de 
1.506 d.C. e terminando em 1.626 d.C. (120 anos), financiada basicamente pela concessão 
de indulgências por esmolas; 

12. Antes das 95 teses Lutero escreveu outras 97 teses, que do ponto de vista teológico são muito 
mais importantes, e foram escritas entre agosto e setembro de 1.517 d.C. contra os escolásticos 
(que significa instruído ou sábio) que queriam conciliar a fé com a filosofia grega; 

13. Em 1.521 d.C foi inaugurada então a Dieta de Worms, pelo imperador Carlos V. Essa assembleia 
de cunho governamental e religioso ficou conhecida pelas decisões a serem tomadas com relação 
a Lutero e a Reforma. Lutero foi chamado para desmentir as 95 teses, no entanto ele as 
defendeu e pediu a reforma da Igreja Católica. Ao ser perguntado se ele repelia o que escreveu, 
Lutero respondeu: “A menos que eu seja convencido pela evidência das Escrituras ou por 
plena razão – já que eu não aceito a autoridade do Papa ou dos concílios, visto que está 
claro que eles frequentemente erraram e se contradisseram – estou preso pelas Escrituras 
que citei e a minha consciência está cativa à Palavra de Deus. Eu não posso e não vou 
reconsiderar, porque não é seguro nem certo agir contra a consciência. Que Deus me ajude. 
Amém.”. 

14. As indulgências eram documentos comprados pelo povo dos sacerdotes da Igreja Católica que 
garantiam perdão e menos tempo no purgatório (local criado pela doutrina da Igreja Católica 
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onde o homem fica milhões de anos ali antes de entrar no paraíso de Deus). Quem não queria 
chegar mais rápido no céu após a morte? 

15. Somente em 1.567 d.C. o Papa São Pio V cancelou todas as concessões de indulgências, 
envolvendo quaisquer taxas, ou outras transações financeiras; 

16. Esse era o cenário na época de Lutero, fruto de erros cometidos no passado; 
17. A pergunta ainda ecoa: Nós aprendemos alguma coisa com a história da igreja? 
18. Observe a igreja de hoje, principalmente as neopentecostais. Elas transformaram muitas igrejas 

evangélicas ortodoxas trazendo-as para seus costumes e doutrinas. 
1. Como estaremos daqui a alguns anos? 
2. Já percebeu que as igrejas neopentecostais estão levando todos a serem como a Igreja 

Católica da época de Lutero e cometendo os mesmos erros das igrejas dos primeiros 
séculos? 

3. Qual será o resultado para a igreja em algumas décadas? 
4. Espero que o final disso seja o arrebatamento; 

19. O pior de tudo é que não houve reforma na Igreja Católica, mas um novo braço surgiu, as igrejas 
que queriam estar mais próximas da igreja primitiva: 

● É interessante notar que a Igreja Católica continuou seguindo seu caminho, sem algumas 
práticas, mas basicamente com as mesmas da época de Lutero; 

 

Outros reformadores 
 

1. Ulrico Zwinglio 
1. Advogado, humanista (que estudava humanas), de família abastada, estudou em Viena e 

Basileia; 
2. Mestrado em Teologia em 1.506 d.C.; 
3. Pregador, escritor e patriota; 
4. Reformou as celebrações cristãs; 
5. Aboliu as missas e introduziu os cultos; 
6. Proibiu a veneração aos santos e à Maria; 
7. Proibiu as vendas de indulgências; 
8. Proibiu as orações aos mortos; 
9. Negava o purgatório; 
10. Radical na simplicidade dos templos: 

● Ele dizia que a igreja só precisa de quatro paredes e um sermão; 
11. Sua doutrina baseava-se na escritura, predestinação e ordenanças (batismo e ceia); 
12. Cometeu também muitos erros de ordem humana e se envolveu com política; 
13. Sua estátua é retratada segurando uma Bíblia numa mão e uma espada na outra; 
14. Suas contribuições para a reforma abriram caminho para outros reformadores o seguirem; 
15. Morreu em 1.531 d.C.; 

 
2. João Calvino 

1. Nasceu na França; 
2. Estudou direito, latim, grego e hebraico; 
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3. Calvino se propunha a organizar uma nova Igreja que, na sua doutrina (e também em 
alguns costumes), seria idêntica à Igreja Primitiva; 

4. Isso foi diferente de Lutero, que decidiu reformar a igreja, mas afastou-se desse objetivo, 
fundando, então, o protestantismo, que não seguia tradições, mas apenas a doutrina 
registrada na Bíblia, e cujos usos e costumes não ficariam presos a convenções ou épocas; 

5. Alguns preocupados com seu regime diário de trabalho receberam dele a seguinte resposta: 
Qual quê? Querem que o Senhor me encontre ocioso quando ele chegar? 

6. João Calvino morreu em Genebra a 27 de maio de 1.564 d.C.. Foi enterrado numa 
sepultura simples e não marcada, conforme o seu próprio pedido; 
 

Costumes da Igreja 
 

1. Algumas fontes: Livro de Hipólito de Roma, discípulo de Irineu (A Tradição Apostólica), Didaquê, 
A primeira apologia de Justino Mártir, as cartas do governador Plínio para o imperador Trajano 
(ele mandava cartas dizendo como que o os cristãos faziam); 

2. Dia do Senhor (Atos 20:7, Ap 1:10, Marcos 16:9, 1 Co 16:2): 
1. O povo de Deus se reunia fielmente no Dia do Senhor; 
2. Era especificamente o primeiro dia da semana, domingo; 
3. Também chamado por alguns de dia do sol (sunday); 
4. Os presbíteros diziam que quando você não ia ao culto você estava rasgando e 

despedaçando o corpo do Senhor; 
5. Acreditavam firmemente em Hebreus 10:25 - não existia desigrejados; 
6. Os cultos ocorreram não só no Dia do Senhor, como em outros dias, e em algumas ocorria 

a semana toda; 
7. Ninguém era Judeu; 
8. A igreja sempre usou o domingo; 
9. Justino Mártir diz: Nós cristãos nos reunimos no dia do sol: 

● Ele dizia que era assim porque foi no primeiro dia que Deus estabeleceu a ordem no 
meio do caos e que foi no primeiro dia que ele ressuscitou a Jesus Cristo e 
estabeleceu a nova criação (Marcos 16:2,9); 

3. Devocional: 
1. Hipólito de Roma, presbítero em Roma no século III: 

● Que todo homem cristão e mulher cristã, quando acordar de manhã e antes de 
fazer qualquer trabalho, lave suas mãos e ore a Deus e só então vá ao seu 
trabalho; 

● Mas se houver instrução (pregação) na Palavra de Deus todos devem preferir ir 
àquele lugar, reconhecendo em seu coração que é Deus que eles estão ouvindo no 
instrutor (pregador); 

● Quando houver um dia em que não há instrução (pregação) que cada um pegue 
um livro santo e leia-o suficientemente; 

4. Local de reunião: 
1. As reuniões eram sempre antes do sol nascer, período chamado “na hora do canto do 

galo”: 
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● Por privacidade, para se proteger; 
● Cultuar e depois ir trabalhar; 

2. Não haviam templos e igrejas: 
● As igrejas físicas vieram a aparecer muito tempo depois; 
● Geralmente o culto era na casa do pastor. A casa era ampliada, o muro era 

quebrado etc. Geralmente o pastor morava numa parte e o culto ocorria em outra 
parte; 

5. Atividades do culto: 
1. Havia sempre a leitura da Palavra de Deus e pregação; 
2. Muitas vezes era lido o livro inteiro das escrituras sagradas e não apenas alguns 

versículos; 
3. Era a única oportunidade que muitos escravos tinham de ouvir a Palavra de Deus; 
4. Não tinha escritura em casa (Bíblia), aquela geralmente era a única oportunidade para 

muitos de ouvir a Palavra; 
5. A pregação era em cima do texto lido ou de outro texto das escrituras; 
6. O presbítero explicava o que foi lido fazendo uma exposição do texto, como é feita a 

pregação hoje; 
7. Havia a oração que era quase sempre de pé; 
8. Ficavam em pé para orar e sentavam para cantar (isso ocorria na igreja primitiva e na 

igreja reformada); 
9. Algumas orações eram “decoradas” ou “responsivas”, onde alguém puxa a oração e os 

outros vão seguindo, como a Igreja Romana fez depois; 
10. As igrejas começaram cantando Salmos e depois vieram os hinos; 

6. A ceia do Senhor: 
1. Era celebrada todo domingo; 
2. Os únicos que podiam participar eram os batizados, os outros eram dispensados 

(visitantes e catecúmenos - não batizados); 
3. Os que não podiam celebrar a ceia nem mesmo no ambiente da celebração poderiam 

ficar; 
7. O batismo: 

1. O batismo com o passar do tempo (século II e III) passou a ser cada vez mais adiado; 
2. Começou a surgir na igreja a idéia de que o batismo lava o pecado: 

● O batismo é um só; 
● Se você foi lavado do pecado, não podia então pecar depois do batismo, já que 

não tinha dois batismos; 
3. Essa prática anti-bíblica ganhou força e começou a ter muita instrução e preparação para 

os catecúmenos (aqueles não batizados); 
4. Era um seminário que podia levar 3 anos para a pessoa aprender antes do batismo; 
5. Os catecúmenos podiam dizer que eram cristãos, mas não podiam ser chamados de fiéis, 

pois só os batizados eram do grupo dos fiéis e podiam ficar na hora da Ceia do Senhor; 
6. Por outro lado, na outra ponta, você tem cristãos extremamente preparados e acabou 

que isso, certo ou errado, fortaleceu a igreja: 
● Eram aqueles que congelavam, iam para a arena, mas não voltavam atrás; 

7. A ceia era como um tesouro que poucos tinham acesso e por isso a restrição era cada vez 
maior, pois não era qualquer um que podia participar; 
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8. Ninguém tinha uma definição clara do que era o batismo; 
9. O livro Didaquê ensinava que podia ter um só batismo, a não ser que alguém 

considerasse seu primeiro batismo como inválido (ex: católico para evangélico); 
10. O livro Didaquê ensina também que a água tem que ser corrente e fria; 
11. Hipólito dizia que em Roma a água tinha que ficar na altura dos joelhos e que ficava a 

critério do batizador se ele iria batizar por efusão (derramar ou entornar água) ou imersão; 
12. Há textos em que pessoas faziam por aspersão, outros por imersão, outros por ambos e 

outros por efusão; 
13. Tertuliano dizia que o batizante deveria ser imergido na água e ao sair fazia a aspersão; 
14. Na época o meio não era um problema e nem motivo de divisão; 
15. A importância do batismo era a seriedade e não a forma; 
16. A igreja já se dividiu demais por conta do assunto; 
17. O batismo infantil era mais problemático ainda: 

● A pergunta que os teólogos faziam era: A criança é inocente? 
● Se sim, então batizava; 
● Se não, então não precisa remir pecados; 
● Tertuliano não fazia porque se a criança cometesse pecado no futuro iria invalidar e 

não podia fazer outro batismo, já que é único; 
● Cipriano de Cartago batizava porque ele dizia que tinha que ser o mais rápido 

possível, pois ela podia morrer ainda criança. Ele dizia que a criança nasce 
chorando porque ela sabe que é pecadora; 

● Agostinho definiu que a criança já nasce pecadora e que em pouco tempo ela já 
manifestava o pecado de forma visível; 

8. Casamento (Hebreus 13:4): 
1. Alguns casavam normalmente; 
2. Outros seguiam o conselho de Paulo em 1 Coríntios 7 para não casar, e faziam isso para 

não empilhar sofrimentos e servir de tropeço para eles, por conta das perseguições; 
3. Clemente de Alexandria disse: Por todos os meios então devemos nos casar. Tanto para o 

bem do nosso país, como para sucessão dos filhos e para completamento do mundo, já que 
ele pertence a nós; 

4. Só dentro do casamento o sexo é bom, certo e apropriado. Deve ser praticado e 
honrado; 

9. Sociedade (João 17:15,16, Gl 5:17): 
1. Sempre houve a tensão do cristão com relação ao mundo; 
2. Estamos no mundo, mas não somos do mundo; 
3. Eram pró-vida e os cristãos eram conhecidos como as pessoas que ajuntavam as 

crianças que eram jogadas fora; 
4. Uma carta do século 1 a.C. dizia de um marido que tinha viajado à sua esposa que estava 

grávida: Se for menino fique com ele, se for menina jogue fora. Essa era a cultura até por 
conta de como era feita a união e o casamento entre as pessoas, fora a questão espiritual 
tomada pelo paganismo; 

5. Os cristãos então eram pró-vida adotando as crianças e eram totalmente contra o 
aborto; 
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6. Interessante observar que a quantidade de abortos era muito inferior com relação à jogar 
o filho fora, pois o risco do aborto matar a mãe era muito grande, então a mãe preferia 
preservar sua vida e não a vida da criança; 

7. Havia uma preocupação com os necessitados, órfãos, viúvas, prisioneiros e pobres: 
● Haviam coletas o tempo todo apenas para caridade; 
● As igrejas tinham um custo muito baixo, até porque era na casa do pastor; 
● O pastor não era sustentado pela igreja, mas um profissional normal; 

8. Havia um bispo (presbítero principal) de Roma no século III chamado Calisto que era 
escravo. A igreja desde o início era uma sociedade diferente, pois um escravo poderia 
chegar ao posto mais alto dentro da igreja, pois não era uma questão de mérito pessoal 
ou do mundo, mas sim vida espiritual; 

9. Eram pró-decência e pró-pureza, sem participar de qualquer festa romana que tinha 
impureza, imoralidade e indecência; 

 

Cristianismo no Brasil 
 
Texto base: Atos 5:34-42 
 

Huguenotes (1557) 
 

1. Huguenotes era o nome dado aos protestantes franceses durante as guerras religiosas na França 
(segunda metade do século XVI). Cerca de 300.000 deles deixaram a França, após as 
dragonnades (perseguições contra as comunidades protestantes, sob Luís XIV) e a revogação do 
Édito de Nantes, em 18 de outubro de 1685. Eram maioritariamente calvinistas e membros da 
Igreja Reformada (igreja calvinista); 

2. No dia 7 de março de 1557 chegou à Baía de Guanabara um grupo de Huguenotes, como parte 
do reforço pedido pelo catolico Nicolas Durand de Villegagnon. Entre as causas apontadas para o 
fracasso deste estabelecimento francês aprontam-se as disputas religiosas, sendo os franceses 
derrotados por uma armada portuguesa em 1.560 d.C.; 

 

Holandeses 
 

1. Por volta de 1.630 d.C., durante o domínio holandês em Pernambuco, a Igreja Reformada 
Holandesa instalou-se no Brasil. Foram fundadas 22 igrejas protestantes no Nordeste do Brasil, 
sendo que a maior era a do Recife, que contava inclusive com uma congregação inglesa e uma 
francesa. Esta se reunia no templo Gálico, que tinha, no conde Maurício de Nassau, seu membro 
mais ilustre. 
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2. Segundo o professor Alderi Souza de Matos, "as igrejas foram servidas por mais de 50 pastores, 
além de pregadores auxiliares e outros oficiais. Havia também muitos 'consoladores dos enfermos' 
e professores de escolas paroquiais. 

3. A Igreja Cristã Reformada batizou índios, lutou por sua libertação e pretendia traduzir a Bíblia para 
o tupi e ordenar pastores indígenas. Esse período se encerrou com a Guerra da Restauração 
portuguesa. Quando não houve mais condições de manter Recife, o Nordeste foi devolvido a 
Portugal. Terminava, assim, a missão cristã reformada, impossível sem a proteção de um país 
protestante. 

 

Luteranos Alemães 
 

1. A primeira congregação luterana fundada oficialmente no Brasil foi estabilizada apenas no dia 3 de 
maio de 1.824 d.C., na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, tendo o Reverendo Friedrich 
Osvald Sauerbronn sido o primeiro pastor luterano em terras brasileiras; 

2. Atualmente, estima-se que exista entre 1 e 1,5 milhões de luteranos no Brasil; 
3. Não houve um trabalho de evangelização dos habitantes da região; 

 

Metodistas 
 

1. Em 1835, o reverendo Foutain Elliot Pitts foi enviado pela Igreja Metodista Episcopal, dos 
Estados Unidos, com a missão de avaliar as possibilidades do estabelecimento de uma missão 
metodista nas terras brasileiras; 

2. Chegando ao país com uma carta de recomendação do então presidente americano Andrew 
Jackson, o reverendo Pitts desembarcou no Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1.836 e 1.837, foram 
enviados o reverendo Justin Spaulding e reverendo Daniel Parish Kidder, com suas respectivas 
famílias, para comporem a missão. Porém, essa missão foi encerrada em 1.841 por falta de 
recursos; 
 

Presbiterianos 
 

1. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou do trabalho missionário do americano Ashbel 
Green Simonton (1.833-1.867); 

2. Um sermão pregado pelo professor Charles Hodge fez considerar se tornar um missionário, e três 
anos mais tarde, ele se ofereceu para Conselho Missões da Igreja Presbiteriana nos Estados 
Unidos da América, nomeando o Brasil como sua destino preferido; 

3. Dois meses depois de ser ordenado, ele embarcou para o Brasil, onde chegou em 12 de agosto de 
1.859, com a idade de 26. Em Abril de 1.860, Simonton realizou seu primeiro serviço (culto) em 
Português; 

4. Em janeiro de 1.862, os primeiros convertidos professavam sua fé na Igreja Presbiteriana do Rio 
de Janeiro que foi então formalmente organizada; 
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5. Ele também fundou o primeiro jornal brasileiro Protestante (Imprensa Evangélica) em 1.864 e 
supervisionou a criação do primeiro Presbitério (Presbitério do Rio de Janeiro) em 1.865 e 
Seminário (1.867); 

6. Simonton morreu de febre amarela aos 34 anos, em 1.867 (sua esposa, Helen Murdoch, havia 
falecido três anos antes); 

7. O ex-padre José Manoel da Conceição (1.822-1.873), foi o primeiro brasileiro a ser ordenado 
ministro protestante (pastor), em 1.865. Visitou incansavelmente dezenas de vilas e cidades no 
interior de São Paulo, Vale do Paraíba e sul de Minas, pregando e fundando comunidades; 

 

Batistas 
 

1. Acredita-se que o primeiro missionário batista no Brasil tenha sido Thomas Jefferson Bowen. 
Ele era missionário americano na Nigéria, África, trabalhando entre os nativos da tribo iorubá. 
Depois de algum tempo na África, retornou aos EUA, e foi enviado, em 1860, para o Brasil, uma 
vez que muitos escravos que falavam o dialeto iorubá (língua corrente entre os negros traficados) e 
podiam ser alcançados, isto é, aderirem ao Evangelho; 

2. Oito meses depois, devido a problemas de saúde e porque as autoridades o impediram de pregar 
o evangelho, visto que sua mensagem se distanciava dos ensinos católicos (até então a religião 
oficial do país), Bowen precisou retornar ao seu país, desta vez em definitivo; 

3. Imigrantes dos Estados Unidos fundaram a primeira igreja batista do Brasil, a Capela do 
Campo, no Cemitério do Campo, em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo; 

4. Posteriormente, por força da Guerra Civil Americana de 1.865, confederados do Sul dos Estados 
Unidos começam a buscar outras terras de potencial agrícola. O Brasil foi um dos países 
escolhidos. Logo, em 1.867, grupos de estadunidenses que somaram mais de 50.000 pessoas 
desembarcam nos portos brasileiros em busca de refúgio e terra fértil, vasta e barata. 
Avançando para o continente, escolhem a cidade de Santa Bárbara d'Oeste para adquirirem 
terras e fixarem residência; 

5. Entre os emigrados, a maioria professava o protestantismo, muitos eram batistas; 
6. Já em 1.870, fizeram publicar um "Manifesto para Evangelização do Brasil." Tal manifesto, assim 

que publicado contou com assinaturas de Presbiterianos, Metodistas, Congregacionais e, por 
um batista, o jovem Pastor Richard Ratcliff, um dos emigrados, cuja família havia convertido 
através de Thomas Jefferson Bowen nos Estados Unidos; 

7. Em 1.871, Batistas emigrados dos Estados Unidos organizam a Primeira Igreja Batista no Brasil 
Para Estrangeiros em Santa Bárbara d'Oeste; 

8. Anos mais tarde, em 1.879, outro grupo de emigrados faz surgir a segunda Igreja Batista em solo 
brasileiro, em Santa Bárbara d'Oeste, no bairro da Estação, onde, atualmente, se localiza a 
cidade de Americana; 

9. Tempos depois outros missionários foram para o Estado da Bahia, onde em 15 de outubro de 
1882, organizaram a primeira congregação formada por brasileiros e a chamou de Primeira Igreja 
Batista do Brasil Para Brasileiros em Salvador (seria, oficialmente, a primeira igreja Batista do 
Brasil, embora já houvesse duas outras Igrejas Batistas, organizadas por imigrantes 
norte-americanos, residentes na região de Santa Bárbara do D'Oeste e Americana, em São Paulo). 
Em um ano, aquela igreja já contava setenta membros; 
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Assembléia de Deus 
 

1. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar Vingren 
e Daniel Berg, que aportaram em Belém, capital do Estado do Pará, em 19 de novembro de 
1.910, vindos dos Estados Unidos; 

2. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados 
Unidos. Os missionários suecos traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo, com a 
glossolalia — o falar em línguas espirituais (estranhas) — como a evidência de manifestações que 
já vinham ocorrendo em reuniões de oração nos Estados Unidos e também de forma isolada em 
outros países, principalmente naquelas que eram conduzidas por Charles Fox Parham, mas teve 
seu apogeu através de um de seus principais discípulos, um pastor afro-americano, chamado 
William Joseph Seymour, na rua Azusa, Los Angeles, em 1.906; 

3. A nova doutrina trouxe divergência. Enquanto um grupo aderiu, outro rejeitou. Assim, em duas 
assembleias distintas, conforme relatam as atas das sessões, os adeptos do pentecostalismo 
foram desligados e, em 18 de junho de 1.911, juntamente com os missionários estrangeiros, 
fundaram uma nova igreja e adotaram o nome de Missão de Fé Apostólica, que já era empregado 
pelo movimento de Los Angeles, mas sem qualquer vínculo administrativo com William Joseph 
Seymour. A partir de então, passaram a reunir-se na casa de Celina de Albuquerque. Mais tarde, 
em 18 de janeiro de 1,918 a nova igreja, por sugestão de Gunnar Vingren, passou a chamar-se 
Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, em 
1914, em Hot Springs, Arkansas, mas, sem qualquer ligação institucional entre ambas as igrejas; 

4. A Assembleia de Deus no Brasil expandiu-se pelo estado do Pará, alcançando o Amazonas e 
propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população; 

5. Chegou ao Sudeste pelos idos de 1.922, através de famílias de retirantes do Pará, que se 
portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação aonde quer que 
chegassem; 

6. Nesse ano, a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, e ganhou impulso 
com a transferência de Gunnar Vingren, de Belém, em 1.924, para a então capital da República. 
Um fato que marcou a igreja naquele período foi a conversão através de um folheto evangelístico 
de Paulo Leivas Macalão, filho de um general e precursor do assim conhecido Ministério de 
Madureira; 

 

Movimento Pentecostal 
 

1. O movimento pentecostal de hoje traça seus vestígios da sua comunidade a uma reunião de 
oração no Colégio Bíblico Betel em Topeka, Kansas em 1 de janeiro de 1.901. Ali, muitos 
chegaram à conclusão de que falar em línguas era o sinal bíblico do Batismo no Espírito 
Santo. Charles Parham foi o fundador desta escola, que mais tarde iria para Houston, Texas. 
Apesar da segregação racial em Houston, William J. Seymour, um pregador negro, foi autorizado 
a assistir a aulas bíblicas de Parham. Seymour viajou para Los Angeles, onde sua pregação 
provocou o Avivamento da Rua Azusa em 1906. Apesar do trabalho de vários grupos wesleyanos 
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avivalistas, como Parham e D. L. Moody, o início do movimento pentecostal difundido nos Estados 
Unidos, é geralmente considerado como tendo começado com Seymour no avivamento da rua 
Azusa; 

2. O avivamento na rua Azusa foi o primeiro avivamento pentecostal a receber atenção 
significativa, e muitas pessoas de todo o mundo tornaram-se atraídas por ele. A imprensa de Los 
Angeles deu muita atenção ao avivamento de Seymour, o que ajudou a alimentar o seu 
crescimento. Um número de novos grupos menores iniciou-se, inspirado nos acontecimentos deste 
avivamento. Os visitantes internacionais e missionários pentecostais acabariam por trazer estes 
ensinamentos para outras nações, de modo que praticamente todas as denominações 
pentecostais clássicas hoje traçam suas raízes históricas no avivamento da rua Azusa; 

3. Logo cedo os pentecostais foram incentivados por seu entendimento de que todo o povo de Deus 
poderia profetizar nos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. Eles olharam para as 
passagens bíblicas sobre o Pentecostes no segundo capítulo de Atos, em que Pedro citou a 
profecia contida em Joel 2:28; 

4. Assim, quando a experiência de falar em línguas espalhou-se entre os homens e mulheres da rua 
Azusa, um sentido de urgência tomou conta, quando eles começaram a olhar para a Segunda 
Vinda de Cristo. No início os pentecostais se viam como peregrinos na sociedade, dedicando-se 
exclusivamente a preparar o caminho para a volta de Cristo; 

5. O Pentecostalismo, como qualquer outro movimento importante, deu origem a um grande número 
de organizações com diferenças políticas, sociais e teológicas. O movimento inicial foi 
contracultural: Afro-americanos e as mulheres foram importantes líderes do avivamento da rua 
Azusa, o que ajudou a espalhar a mensagem Pentecostal muito além de Los Angeles; 

6. Com o avivamento começando a diminuir, no entanto, diferenças doutrinárias começaram a surgir 
como a pressão da evolução social, cultural e político da época começou a afetar a igreja. Como 
resultado, mais divisões, isolacionismo, sectarismo (zelo ou apego exagerado de um ponto de 
vista) e mesmo o aumento do extremismo eram aparentes; 

7. Esse pentecostalismo que surgiu na rua Azusa também é conhecido como Pentecostalismo 
Clássico ou a Primeira Onda do Pentecostalismo; 

 

Segunda Onda Pentecostal 
 

1. A segunda onda começou a surgir na década de 1.950, quando chegaram a São Paulo dois 
missionários norte-americanos da International Church of The Foursquare Gospel. Na capital 
paulista, eles criaram a Cruzada Nacional de Evangelização e, centrados na cura divina, 
iniciaram a evangelização das massas, principalmente pelo rádio, contribuindo bastante para a 
expansão do pentecostalismo no Brasil; 

2. Em seguida, fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular. No seu rastro, surgiram o Ministério 
Cristo Vive, O Brasil para Cristo, Igreja União Evangélica Pentecostal, Igreja Pentecostal Deus é 
Amor, Casa da Bênção, Igreja Luz do Calvário, Igreja Unida, Igreja de Nova Vida e diversas outras 
igrejas pentecostais menores como a Igreja Cristã Maranata, a Igreja Presbiteriana Pentecostal 
dentre outras; 

3. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, surgia na década de 1.960 a Renovação Carismática 
Católica, no estado da Pensilvânia (EUA). Esta segunda onda se caracteriza pelo menor legalismo, 
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ou seja, há menor formalidade no uso e costumes das roupas, que na primeira onda são bem 
característicos; 

 

Neopentecostalismo 
 

1. O termo neopentecostalismo, ou a expressão Terceira Onda do Pentecostalismo, designam a 
terceira onda do movimento pentecostal. É um movimento dentro do cristianismo que surgiu em 
meados dos anos 1.970 e 1.980, algumas décadas após o movimento pentecostal do início do 
século XX, ocorrido em 1.906; 

2. Dissidente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo 
clássico ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais (batistas, presbiteriana, metodistas, etc), o 
neopentecostalismo é considerado um movimento sectário (zelo ou apego exagerado de um ponto 
de vista); 

3. Os maiores e mais representativos grupos dessa corrente são a Igreja Universal do Reino de 
Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja 
Renascer em Cristo, a Igreja Apostólica Fonte da Vida e a Comunidade Cristã Paz e Vida, que 
aceitam apóstolos, bispos e pastores ou missionários presidentes que norteiam o rumo de 
suas igrejas no País e pelo mundo; 

4. Possuem um evangelismo massivo (boa parte delas possuem ou se utilizam de TVs, rádios, 
jornais, editoras ou literaturas próprias e portais ou sites). Assim como nos Estados Unidos, os 
neopentecostais brasileiros passaram por um sincretismo entre os movimentos evangélicos 
tradicionais e as religiões de matrizes africanas como o candomblé e a umbanda; 

 

Renovados & Carismáticos 
 

1. Paralelamente ao pentecostalismo, várias denominações protestantes que eram tradicionais 
experimentaram movimentos internos, com manifestações pentecostais. Assim foram 
denominados "renovados", como a Igreja Cristã Maranata (originária da Igreja Presbiteriana do 
Brasil), Igreja Presbiteriana Renovada (originária também da IPB), Convenção Batista Nacional 
(originária da Convenção Batista Brasileira), Igreja do Avivamento Bíblico (originária da Igreja 
Metodista do Brasil) e a Igreja Adventista da Promessa (originária da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia). Esta, entretanto, é classificada por Duncan A. Reilyl como denominação pentecostal da 
primeira onda e não como "renovada"; 

2. Alguns movimentos renovados ou carismáticos permaneceram como organizações internas de 
suas denominações, como é o caso do Movimento Encontrão na Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana do Brasil; 

3. Nos anos mais recentes a doutrina de renovação do pentecostalismo ultrapassou até mesmo as 
fronteiras do protestantismo, surgindo movimentos de renovação pentecostal Católica Romana e 
Ortodoxa Oriental, como a Renovação Carismática Católica que teve sua origem por padres 
influenciados por pastores e literaturas pentecostais; 
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Pentecostal reformado 
 

1. Há igrejas pentecostais, no Brasil, que adotam traços da doutrina da igreja reformada, também 
de chamada Doutrinas da Graça, ou as cinco "Solas", sendo classificadas como pentecostais 
reformadas; 

2. Porém, tal teologia, ainda nova, carece de aceitação no meio evangélico brasileiro, pois muitos 
teólogos dizem que ambas as correntes - pentecostal e reformada - são auto-excludentes, ou 
seja: não podem ser uma e outra ao mesmo tempo. Porém, essa linha doutrinária tem o mérito 
de buscar o resgate da essência do pentecostalismo; 

 

 

João Ferreira de Almeida 
 

1. João Ferreira Annes d'Almeida, ou simplesmente João Ferreira de Almeida (Torre de Tavares, 
Várzea de Tavares, Portugal, 1628 — Batávia, Indonésia, 1.691), foi um ministro pregador da Igreja 
Reformada nas Índias Orientais Holandesas, reconhecido especialmente por ter sido o primeiro a 
traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa; 

2. A sua tradução do Novo Testamento foi publicada pela primeira vez em 1.681, em Amsterdam. 
Almeida faleceu antes de concluir a tradução dos livros do Antigo Testamento, chegando aos 
versículos finais do Livro de Ezequiel. A tradução dos demais livros do Antigo Testamento foi 
concluída em 1.694, por Jacobus op den Akker; 

3. Os volumes da tradução do Antigo Testamento em português foram publicados somente a partir do 
século XVIII, em Tranquebar e Batávia, no Oriente. A primeira edição em um único volume de uma 
tradução completa da Bíblia em português foi impressa somente em 1.819, em Londres. Além da 
tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida também escreveu algumas obras contra os ensinos 
da Igreja Católica Apostólica Romana; 

4. Em 1.642, aos quatorze anos de idade, João Ferreira de Almeida deixou a Igreja Católica 
Apostólica Romana e se converteu ao protestantismo. Ao velejar entre Batávia e Malaca, ambas 
possessões holandesas no Oriente, Almeida pôde ler um tratado anticatólico em castelhano, 
intitulado "Differença d'a Christandade", posteriormente traduzido por ele em língua portuguesa. 
Este panfleto atacava algumas das doutrinas e conceitos do catolicismo e a utilização do latim 
durante os ofícios religiosos. Isto provocou um grande efeito em Almeida, de modo que, ao chegar 
a Malaca naquele mesmo ano, juntou-se à Igreja Reformada Holandesa e dedicou-se 
imediatamente à tradução de trechos dos Evangelhos do castelhano para o português; 

5. É comum aparecer nas primeiras edições da tradução de João Ferreira de Almeida a informação 
de que ele seria padre. Isso se deve ao fato de que, naquele contexto, a palavra "padre" poderia 
ser utilizada para se referir tanto ao clero católico, como aos ministros protestantes. Neste 
sentido, ele seria padre (aqui equivalente à pastor) da Igreja Reformada Holandesa, e não da 
Igreja Católica Apostólica Romana. Além disso, a posição anticatólica de João Ferreira se 
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revela em todos os seus escritos, pois além de traduzir a Bíblia, ele compôs várias obras contra 
pontos que considerava os erros da Igreja Católica; 

6. Em 1656, ordenado pastor, foi indicado para o Presbitério do Ceilão na Índia, para onde seguiu 
com um colega, chamado Baldaeus. Durante os três anos seguintes, trabalhou na revisão da 
tradução de partes do Novo Testamento feita anteriormente. Depois de passar por um exame 
preparatório e de ter sido aceito como candidato ao pastorado, Almeida acumulou novas tarefas: 
dava aulas de português a pastores, traduzia livros e ensinava catecismo (instruir a viva voz - 
ensino oral da religião cristã, dos seus mistérios, princípios e código moral) a professores de 
escolas primárias; 

 

Conclusão 
 

1. A pergunta que não quer calar: Aprendemos alguma coisa com a história da igreja? 
2. A minha impressão pessoal é de que estamos caminhando para nos tornarmos como a Igreja 

Romana; 
3. A igreja está ficando cada vez mais desfigurada, estamos praticamente sem identidade; 
4. De desconhecidos aos mais famosos todos dizem ser cristãos ainda que imorais; 
5. Estejamos o mais próximo possível da Igreja Primitiva Cristã do primeiro século - clara, pura e 

simples; 
6. Não temos que dar o que o povo quer, mas o que eles precisam; 

Fontes 
1. Palestras de David Calhoun; 
2. História Eclesiástica de Eusébio de Cesaréia (Pai da história da Igreja); 
3. História Ilustrada do Cristianismo; 
4. As catacumbas de Roma; 
5. O cristianismo através dos séculos; 
6. Wikipédia; 
7. Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL938Jrqs6YEGHvCvvCsASeJUpo8rOvPYN 
8. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GpM3_mrihGs 
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