
LIÇÃO 2 – A IDADE ANTIGA

Segundo e Terceiro PERÍODO

5 a.C a 590 d.C.



Os Romanos consideravam os 
cristãos como:

•Anti-sociais

•Desleais ao imperador

•Marginais

•Ateus

•Anárquicos

•Antropófagos

• Incendiários



Os cristãos buscaram 
refúgio nas 
cavidades secretas 
dos túneis 
subterrâneos dos 
canteiros de areia. 
Ali ampliaram os 
túneis e construíram 
habitações, capelas e 
sepulturas. As 
catacumbas 
imediatamente se 
converteram no 
único refúgio seguro 
para eles.







Perseguições



A conversão de Constantino

Nas proximidades do Natal do ano de 312, o
imperador romano Constantino o Grande,
enfrentou Maxêncio, um seu rival ao trono de
Roma. Nas vésperas das duas batalhas que travou
então ele jurou ter escutado vozes divinas bem
como assegurou ter visto claramente símbolos no
céu que lhe davam o ganho da causa, que dizia:
“Minha paz está contigo... com este símbolo

vencerás”. A vitória de Constantino, acelerou a
conversão dos romanos à religião de Jesus Cristo.



Em outro momento, travando uma outra batalha para
poder chegar ao centro de Roma, novamente ouviu uma
voz. Desta vez ela ordenara-lhe que removesse a águia
imperial dos escudos romanos, colocando um outro
símbolo no seu lugar. De imediato Constantino
providenciou a alteração , afixando neles as letras “chi”
(“c” em grego, que tinha forma de um xis) e “rho” (“p” em
grego), que vinham a ser as iniciais gregas de Cristo, logo
encimadas pela coroa de espinhos. Os inimigos foram
esmagados, Constantino venceu a batalha



Édito de Constantino

O imperador romano Constantino influenciou em grande
parte na inclusão na igreja cristã de dogmas baseados em
tradições. Uma das mais conhecidas foi o Édito de
Constantino, promulgado em 321, que determinou
oficialmente o domingo como dia de repouso. Note-se que
o domingo foi escolhido como dia de repouso, não apenas
em função da tradição sabática judaico-cristã, como
também por ser o "dia do Sol" — uma reminiscência do
culto de Sol Invictus.

E quanto às suas profissões de fé pública, garantia
liberdade religiosa, fato que culminou no fim das
perseguições aos cristãos.



Édito ou Edito?

• Edito, é a lei, o decreto, ou parte da lei. O edito
pode ser revogado.

• Édito é o edital, a simples publicação de um
aviso, de uma ordem destinado ao
conhecimento de todos e afixado em lugares
públicos.



Nero



O reinado de Nero é associado habitualmente à
tirania e à extravagância. É recordado por uma
série de execuções sistemáticas, incluindo a da sua
própria mãe e o seu meio-irmão Britânico, e
sobretudo pela crença generalizada de que,
enquanto Roma ardia, ele estaria compondo com
a sua lira, além de ser um implacável perseguidor
dos cristãos.



Décio



Imperador Décio

Décio observou com uma certa desconfiança o
poder crescente dos cristãos, e determinou-se a
reprimi-los, construiu templos pagãos, reforçou os
cultos e sacrifícios do passado em todo o império.
Vendo as igrejas cheias de prosélitos e os templos
pagãos esvaziados, empreendeu a oitava
perseguição geral contra o Cristianismo. O Papa
Fabiano foi um dos primeiros a sofrer o martírio. A
crueldade empreendida nesta perseguição lhe deu
um lugar comparável ao do imperador Nero.



Imperador Diocleciano



Imperador Diocleciano

A Perseguição de Diocleciano (303-
311), a última, maior e mais sangrenta
perseguição oficial do cristianismo a
ser implementada pelo império, não só
não conseguiu destruir a comunidade
cristã como ainda a deixou mais
fortalecida.



Os Apologistas
Apologética (por derivação de "apologia",
do grego απολογία: "defesa verbal") é a
disciplina teológica própria de uma certa
religião que se propõe a demonstrar a
verdade da própria doutrina, defendendo-
a de teses contrárias.













Justino Mártir

• Justino foi introduzido na fé diretamente por um velho homem
que o envolveu numa discussão sobre problemas filosóficos e
então lhe falou sobre Jesus. Ele falou a Justino sobre os profetas
que vieram antes dos filósofos, ele disse, e que falou "como
confiável testemunha da verdade". Eles profetizaram a vinda de
Cristo e suas profecias se cumpriram em Jesus. Justino disse depois
que "meu espírito foi imediatamente posto no fogo e uma afeição

pelos profetas e para aqueles que são amigos de Cristo, tomaram

conta de mim; enquanto ponderava nestas palavras, descobri que

a sua era a única filosofia segura e útil". Justino "se consagrou
totalmente a expansão e defesa da religião cristã.“

• A convicção de Justino da verdade do Cristo era tão completa que
ele teve morte de mártir sendo decapitado no ano 165 d.C..





Tertuliano

Ele foi um primeiro autor cristão a produzir uma obra literária
(corpus) em latim. Ele também foi um notável apologista cristão
e um polemista contra a heresia.

Embora conservador, ele organizou e avançou a nova teologia da
Igreja antiga. Ele é talvez mais famoso por ser o autor mais
antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo "Trindade" (em

latim: Trinitas) e por nos dar a mais antiga exposição formal
ainda existente sobre a teologia trinitária. É um dos Padres
latinos.

Dois livros endereçados à sua esposa confirmam que ele foi
casado com cristã.

No meio de sua vida (por volta de 207 dC), ele foi atraído pela
"Nova profecia" do Montanismo e parece ter deixado o ramo
principal da Igreja.



Seitas e suas doutrinas

• Ebionitas

•Gnosticismo

•Maquineus

•Neoplatonismo

•Monarquianos

•Marcionismo



Corrupções pagãs

• Feiticismo



Corrupções pagãs

• Sacramentalismo



Corrupções pagãs

• Clericalismo



Os pais da igreja





Policarpo

Policarpo de Esmirna (c. 69 — c. 155) foi um bispo
de Esmirna (atualmente na Turquia) no segundo
século. Morreu como um mártir, vítima da
perseguição romana, aos oitenta e seis anos. É
reconhecido como santo tanto pela Igreja Católica
Romana quanto pelas Igrejas Ortodoxas Orientais.

Foi um dos grandes Pastores Apostólicos, ou seja,
pertencia ao número daqueles que conviveram
com os primeiros apóstolos e serviram de elo
entre a Igreja primitiva e a igreja do mundo greco-
romano.



O martírio de Policarpo

Diz a história que o procônsul romano, Antonino Pio, e as
autoridades civis tentaram persuadí-lo a abandonar sua fé em
sua avançada idade, a fim de alcançar sua liberdade. Ele
entretanto, respondeu com autoridade: “Eu tenho servido
Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como
posso blasfemar contra meu Rei que me salvou? Eu sou um
crente”!

No ano 155, em Esmirna, Policarpo é colocado na fogueira.
Milagrosamente as chamas não o queimaram. Seus inimigos,
então, o apunhalaram até a morte e depois queimaram o seu
corpo numa estaca. Depois de tudo terminado, seus discípulos
tomaram o restante de seus ossos e o colocaram em uma
sepultura apropriada. Segundo a história, os judeus estavam tão
ávidos pela morte de Policarpo quanto os pagãos, por causa de
sua defesa contra as heresias.





Inácio

Inácio foi bispo de Antioquia da Síria entre 68 e
100 ou 107, discípulo do apóstolo João, também
conheceu Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja
em Antioquia fundada pelo próprio apóstolo.
Segundo Eusébio de Cesaréia, Inácio foi o terceiro
bispo de Antioquia da Síria e segundo Orígenes
teria sido o segundo bispo da cidade. Inácio foi
detido pelas autoridades e transportado para
Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu, e
foi martirizado por leões.





Irineu de Lyon

• Irineu foi um padre grego, teólogo e escritor cristão.

• O livro mais famoso de Ireneu, debate Contra é um ataque
minucioso ao gnosticismo, que era então uma séria ameaça à
Igreja primitiva.

• Ireneu foi também a testemunha mais antiga do
reconhecimento do caráter canônico dos quatro evangelhos.

• A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa consideram-no santo,
comemorado, pela primeira, a 28 de junho e pela última a 23
de agosto.





Orígenes
• O maior erudito da Igreja antiga - segundo J. Quasten - nasceu de

uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de
Alexandria.

• Assumiu, em 203, a direcção da escola catequética de Alexandria -
atraindo muitos jovens estudantes pelo seu carisma, conhecimento
e virtudes pessoais.

• Depois de ter também frequentado, desde 205, a escola de Amônio
Sacas, fundador do neo-platonismo e mestre de Plotino, apercebeu-
se da necessidade do conhecimento apurado dos grandes filósofos.

• No decurso de uma viagem à Grécia, no ano de 230, foi ordenado
sacerdote na Palestina pelos bispos Alexandre de Jerusalém e
Teoctisto de Cesaréia.

• Orígenes, então, passou a morar num lugar onde Jesus havia muitas
vezes estado: Cesareia, na Palestina, onde prosseguiu suas
actividades com grande sucesso, abrindo a chamada Escola de
Cesaréia. Na sequência da onda de perseguição aos cristãos,
ordenada por Décio, Orígenes foi preso e torturado, o que lhe
causou a morte, por volta de 253.





Eusébio de Cesareia
• Eusébio de Cesareia foi

bispo de Cesareia e é
referido como o pai da
história da Igreja porque
nos seus escritos estão os
primeiros relatos quanto à
história do Cristianismo
primitivo. O seu nome está
ligado a uma crença curiosa
sobre uma suposta
correspondência entre o
rei de Edessa, Abgaro e
Jesus Cristo. Eusébio teria
encontrado as cartas e,
inclusive, as copiado para a
sua Historia Ecclesiae.





TAREFA PARA CASA

• Fazer uma Pesquisa sobre a Janela 10-40

• Manuscrito ( escrito à mão)

• Entregar na próxima aula

• Não esquecer de colocar o 

nome.



Apologistas 
x 

Polemistas



Epístola de Barnabé
A epistola de Barnabé, não
esta presente no cânone
sagrado, mas se encontrava no
codex Siniaticus, anterior ao
codex Vaticanus. Não pode ser
considerada apócrifa, pois não
foi encontrada como os
manuscritos do mar morto ou
naghamadi, mas sempre
esteve presente no codex, até
então preservada no mosteiro
de Santa Catarina no Egito, até
ser achada por um arqueologo
russo junto com todo códice.



Escritas dos pais apostólicos

• A epístola de 
Clemente de Roma a
Corinto

• Sete cartas de Inácio

• A Epístola de 
Policarpo aos 
Fiipenses

• O ensino dos doze

• O pastor de Hermos

• O peregrino da Igreja 
Primitiva

• O “Diatessaron” de 
Taciano.



A Igreja Católica Antiga



Idade Antiga (5 a. C. – 590 d. C)

• O início do Cristianismo (Lição 1)

Primeiro Período

• As perseguições imperiais (1ª parte da Lição 2)

Segundo Período

• Constantino a Carlos Magno (323 d. C.)

Terceiro Período



Benefícios e Males da Igreja Oficializada

• Benefícios • Males







Controvérsias na Igreja

• Arianismo (Ário)

• Apolinarianismo
(Apolinário)

• Nestorianismo
(Nestório)

• Euquitismo (monge 
Eutico)

• Pelagianos (monge 
Pelágio - Britânico)



Poder Papal (325 d. C.)












