
LIÇÃO 3 – A IDADE MÉDIA

590 d.C. a 1517 d.C



A Igreja na Idade Média
(Católica)



Concílios



Monasticismo



Convento



Maometismo



Carlos Magno



Divisão Oriente e Ocidente



Cruzada

Chama-se cruzada a qualquer um dos
movimentos militares de inspiração cristã
que partiram da Europa Ocidental em
direção à Terra Santa (nome pelo qual os
cristãos denominavam a Palestina) e à
cidade de Jerusalém com o intuito de
conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob
domínio cristão.





O termo cruzada não era conhecido no
tempo histórico em que ocorreu. Na época
eram usadas, entre outras, as expressões
peregrinação e guerra santa. O termo
Cruzada surgiu porque seus participantes se
consideravam soldados de Cristo,
distinguidos pela cruz aposta a suas roupas.
As Cruzadas eram também uma
peregrinação, uma forma de pagamento a
alguma promessa, ou uma forma de pedir
alguma graça, e era considerada uma
penitência.



Gregório VII



Inocêncio III





Bonifácio VIII



Os Primeiros passos
da REFORMA



John Wycliffe



John Huss



Savonarola



Martinho Lutero







LIÇÃO 4 – A IDADE MODERNA

1517 d.C a 1911 d.C



REFORMAS

•Martinho Lutero – Reforma na Alemanha

• Calvino e Zuínglio – Reforma na Suíça

• João Calvino – Genebra na Suíça

• Difusão nos países baixos…

• …e nos demais países…





Concílio de Trento

O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, foi
o 19º concílio ecuménico. É considerado um dos
três concílios fundamentais na Igreja Católica. Foi
convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a
unidade da fé e a disciplina eclesiástica, no
contexto da Reforma da Igreja Católica e a reação
à divisão então vivida na Europa devido à Reforma
Protestante, razão pela qual é denominado
também de Concílio da Contra-Reforma.



Para opôr-se ao protestantismo, o concílio emitiu
numerosos decretos disciplinares e especificou
claramente as doutrinas católicas quanto à salvação,
os sete sacramentos (como por exemplo, confirmou a
presença de Cristo na Eucaristia), o cânone bíblico
(reafirmou como autêntica a Vulgata) e a Tradição, a
doutrina da graça e do pecado original, a justificação,
a liturgia e o valor e importância da Missa (unificou o
ritual da missa de rito romano, abolindo as variações
locais, instituindo a chamada "Missa Tridentina"), o
celibato clerical, a hierarquia católica, o culto dos
santos, das relíquias e das imagens, as indulgências e
a natureza da Igreja. Regulou ainda as obrigações dos
bispos.





O Reavivamento



Missões Mundiais
(atualidade)





TAREFA PARA CASA

• Fazer uma Pesquisa sobre: Religião ???

• Apresentar na próxima aula, dia 02/04/2012, a origem 
dessa religião. Você tem no máximo, 2 minutos para 
fazer a explanação oralmente.




