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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata 
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos 
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam 
investir na carreira do Ministério Eclesiástico. 

Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e 
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e 
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu 
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso 
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do 
qual se assegura a excelência do ensino. 

Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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Introdução 

“Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 
sob a lei”.  Gálatas 4:4. 

Nesta passagem, o apóstolo Paulo faz alusão à preparação do povo de Israel para a 1ª 
vinda do Messias. No 1º Século, o povo de Israel teve influência muito forte do 
helenismo-filosofia, retórica, linguagem, modelos de cidades, como a de Cesaréia de 
Felipo. Isso marca a realidade dos primeiros séculos dos Discípulos em Jesus, onde o 
corpo do Messias tenta ser diferente no meio dos diversos costumes helenistas e 
costumes trazidos pela chamada “Paz Romana”, muitas delas fora do que a Palavra de 
D’us ensina. Os Discípulos vivenciavam a coexistência de três civilizações: judaísmo, 
helenismo e o Império Romano. Nesse período de relativa paz existia algum tipo de 
liberdade e uma língua oficial era falada desde a Babilônia até Espanha: o grego koinê. 
Durante esse período, havia uma grande expectativa pela vinda de Cristo, como se 
constata dos escritos do Historiador Judeu Flavio Josefo. Este foi o tempo das estruturas 
das sinagogas. Jesus e os seus discípulos viveram nesse contexto. 
 

Em Nosso Fraterno Shalom,  

Yves Marcel Garcia e Quécia Brandão Garcia 
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1. A IGREJA DO 1º SÉCULO 

Personagens 

A história bíblica, nos mostra personagens muito relevantes no desenvolvimento da 
Igreja do 1º Século: 
 
a) Pedro  

Originário de Betsaida – literalmente, “casa das redes” –, era 
pescador. Após da morte e ressurreição de Jesus, Ele foi um 
grande pilar na Igreja. No Concílio de Jerusalém (c. 50 E.C.), 
deu seu parecer sobre a aceitação dos gentios. Segundo a 
tradição em Roma, morreu crucificado de cabeça para baixo. 
 
 
 

b) João  
A tradição coloca o ministério de João, o apóstolo, em Éfeso – 
costa leste da atual Turquia. Assim, João interage com 
personagens que, posteriormente, seriam considerados Pais da 
Igreja: Policarpo e Papias e Polícrates. A perspectiva da 
narrativa do Evangelho segundo João é teológica. Ele 
apresenta a Jesus como o “logos” – literalmente, palavra, 
verbo. Isso é muito importante, pois as conversações sobre a 
natureza de Jesus nos três primeiros séculos do cristianismo 
vão girar em torno ao Logos.  

c) Paulo  
Sua influência é muito grande no Cristianismo. Na parte norte 
de Delfo, parte norte da Grécia, perto do Peloponeso foi 
achada, entre 1895 e 1910, uma inscrição grega que data do 
ano 52 E.C. e que mencionava a Gálio (At 18:12-21), 
Procônsul de Acaia entre junho de 51 e maio 52 (E.C.). Assim, 
podemos ter uma idéia de quando foram escritas as cartas do 
apóstolo Paulo. Segundo a tradição, Paulo foi preso por Nero, 
e morto decapitado no ano 68 (E.C.), fora das muralhas de 
Roma. 
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d) Mulheres  
Percebemos que Nosso SENHOR Yeshua elevou a posição 
das mulheres no 1º Século. Dorcas – Tabita – é chamada de 
discípula (At 9:36). A mãe de João Marcos oferecia a sua 
casa para as reuniões da ekklesia – Kahal(Igreja). 
Priscila(Velinha), ou Prisca, era uma grande pregadora. 
Febe (Rm 16:1) é chamada de “diakonos” – note-se que no 
masculino –, uma grande honra para mulheres da época. As 
quatro filhas de Filipe que eram chamadas de profetisas (At 
21: 9-10).] Júnias “Apóstola”, “Ela foi mencionada por 
Paulo em Romanos 16:7 como ‘os quais são bem 
conceituados entre os apóstolos’. …Até à Idade Média, a 

identidade da Júnias como uma apóstola feminina foi inquestionável.  
 

Depois de assistirem Jesus desaparecer entre as nuvens, parte deles voltou para o 
cenáculo, em Jerusalém: Simão Pedro, Tiago (filho de Zebedeu), João, André, Filipe, 
Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago (filho de Alfeu), Simão (o Zelote) e Judas (filho de 
Tiago), acompanhados de suas esposas e de Maria (mãe de Jesus) e com os irmãos de 
Jesus. Logo, esse grupo já aumentava para aproximadamente 120 pessoas, todos 
perseverando em oração e súplicas, aguardando o cumprimento da promessa do Senhor 
Jesus antes de subir. 

Tomando a liderança, Pedro convocou a todos para escolherem quem seria o substituto 
de Judas Iscariotes e, por sorteio, a escolha recaiu sobre Matias. Aí está o primeiro passo 
dado pela Igreja Primitiva como instituição. (Atos 1:15-26).   

O capítulo 2 de Atos narra os acontecimentos rumorosos do Dia de Pentecostes, 
momento em que todo o grupo estava em oração no cenáculo. De repente, ouviram um 
som como se fosse um forte vento, e viram múltiplas línguas de fogo, que pousavam 
sobre as cabeças de todos quantos ali estavam. Todos foram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar em outras línguas, acontecimento que atraiu a atenção de curiosos 
que passavam por ali. 
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Diante da perplexidade geral, o apóstolo 
Pedro pôs-se de pé, juntamente com os 
outros apóstolos, e levantou a voz para 
que todos os presentes pudessem ouvi-lo. 
Repreendeu àqueles que julgavam estar 
assistindo a uma reunião de pessoas 
embriagadas e esclareceu-lhes que ali 
estava se cumprindo a promessa de Jesus 
quando subiu aos céus, dias antes. 

Inclusive comentou que esse acontecimento houvera sido profetizado pelo profeta Joel: 
“Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os 
vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os servos e 
servas, naquele dia, derramarei o meu Espírito.”  (Joel 2:28,29) 

Pedro aproveitou para explicar aos irmãos presentes e demais visitantes estupefatos, que 
Jesus era o Messias mandado por Deus a este mundo, a fim de salvar a humanidade. 
Falou dAquele que estivera entre eles operando prodígios e maravilhas e que recebera a 
morte por crucificação como prêmio. Logicamente, falou novamente sobre a Sua recente 
ressurreição, concluindo que Cristo agora estava sentado à destra do Pai 

Por questões históricas, vale reiterar aqui que o grupo implantador da Igreja 1º século 
era totalmente formado por judeus (apóstolos e outros discípulos). Lendo os livros de 
Atos dos Apóstolos e Epístola aos Gálatas, confirmaremos que essa primeira 
comunidade cristã estava centrada em Jerusalém, tendo como líderes os apóstolos 
Tiago, Pedro e João. 

Diante do que foi assistido, e diante das palavras ungidas de Pedro, quase três mil almas 
foram acrescentadas à Igreja em formação, sendo todos batizados em águas, passando a 
perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão e nas orações. 
(Atos 2:37-47) 

O crescimento foi tão rápido que deixou os sacerdotes do templo muito admirados. Em 
pouco tempo o número do grupo chegou a quase cinco mil. Foi assim que a Igreja foi 
crescendo e se multiplicando (Atos 6:7). 
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A partir daí, cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a fazer as mesmas 
maravilhas que o Mestre operava no meio deles. Dependendo da fé, coxo começava a 
andar, cego passava a enxergar, paralítico se levantava, e a fé ia se espelhando. 

Devido à grande perseguição que se levantou contra os cristãos em Jerusalém, os 
discípulos dos apóstolos foram sendo espalhados pela Judéia e pela Samaria, onde 
passaram a pregar as Boas Novas.  Pelo ministério de Filipe e dos apóstolos Pedro e 
João, a Igreja “invadiu” a região de Samaria. Atos 8:17 mostra que os samaritanos 
receberam o Espírito Santo, sendo assim batizados no Corpo de Cristo, que é a Igreja.  

Em Atos 9:31 vemos Lucas afirmando que a Igreja se espalhou até a Galiléia e que 
crescia em número. Os missionários crentes alcançaram Damasco e Jope e seguiram 
para o sul, até a Etiópia. Havia crentes espalhados até a Fenícia, Chipre e Antioquia 
(Atos 11:19).  

Igreja só cresce quando é perseguida. Não existe verdade maior. Devido à grande 
perseguição que se levantou contra os cristãos em Jerusalém, os discípulos dos apóstolos 
foram sendo espalhados pela Judéia e pela Samaria, onde passaram a pregar as Boas 
Novas.  Pelo ministério de Filipe e dos apóstolos Pedro e João, a Igreja “invadiu” a 
região de Samaria. Atos 8:17 mostra que os samaritanos receberam o Espírito Santo, 
sendo assim batizados no Corpo de Cristo, que é a Igreja.  

Em Atos 9:31 vemos Lucas afirmando que a Igreja se espalhou até a Galiléia e que 
crescia em número. Os missionários crentes alcançaram Damasco e Jope e seguiram 
para o sul, até a Etiópia. Havia crentes espalhados até a Fenícia, Chipre e Antioquia 
(Atos 11:19). 

Por questões históricas, precisamos registrar aqui que o primeiro gentio a tomar parte no 
Corpo de Cristo foi o centurião Cornélio, de Cesareia. Depois de ouvirem o Evangelho 
pregado pelo apóstolo Pedro, Cornélio e sua família foram batizados com o Espírito 
Santo, exatamente como os 120 discípulos no dia de Pentecostes. Foi a partir daí que os 
judeus passaram a entender que a Salvação era também para os gentios. 

No ano 35 dC aconteceu a apoteótica conversão de Saulo de Tarso, perseguidor 
sanguinário dos cristãos, quando se dirigia a Damasco. Estava chegando ao seu destino 
quando foi derrubado do seu cavalo, cegado por um imenso clarão sobrenatural e foi 
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confrontado por Jesus, a quem perseguia sem ter esse entendimento. Foi preciso essa 
conversão violenta para que fosse levantado o “Apóstolo dos Gentios”, possivelmente o 
mais importante missionário da Igreja do 1º Século. Suas viagens missionárias a partir 
daí fizeram a diferença no ritmo de crescimento da Igreja. 

Alguns crentes de Chipre e Cirene encarregaram-se de levar a mensagem de Jesus Cristo 
até os gentios de Antioquia da Síria, uma das maiores cidades do mundo daquela época. 
Muitos se converteram ao Senhor. Paulo e Barnabé passaram um ano inteiro ensinando 
o Evangelho para aqueles novos crentes. Historicamente, foram os crentes de Antioquia 
da Síria os primeiros a serem chamados de cristãos. 

Atos 16:9 relata a passagem de Paulo pela cidade de Trôade, por volta do ano 50 dC, 
quando teve a visão de um homem macedônio pedindo ajuda para o seu povo do outro 
lado do mar. Esse local, na época, era chamado de Ásia Menor, que atualmente faz 
parte da Turquia, região em que os continentes da Ásia e Europa ficam muito próximos 
um do outro, separados por uma estreita faixa de mar.  

Para melhor localizarmos o leitor sobre essa região da Ásia Menor, diríamos que se trata 
de uma península, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, menos um, 
que é ligado ao continente. Seria quase uma ilha. O Mar Negro fica ao norte da Ásia 
Menor; o Mar Egeu, a oeste; e o Mar Mediterrâneo, ao sul. 

Voltando ao apóstolo Paulo, ele teve a visão de um homem da Macedônia pedindo-lhe 
que fosse até o outro lado para ajudar ao seu povo em dificuldade. Entendendo ser uma 
vontade de Deus que ele fizesse isso, Paulo atravessou a faixa de mar, vindo a fundar 
igrejas por toda a Macedônia. Em Filipo, Paulo conheceu a Lídia, da cidade de Tiatira, 
mulher que servia a Deus por lá. Outro fato marcante dessa viagem foi a prisão de Paulo 
e Silas, quando ganharam a alma de um carcereiro.  

Outros lugares visitados por Paulo foram Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Corinto e 
Bereia...  Dali Paulo viajou para Atenas, onde deparou-se com a idolatria vigente 
naquela cidade. 
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INÍCIO DA ERA CRISTÃ 

 Com a vinda de Cristo a este mundo começou uma nova contagem do tempo. Os 
séculos passados antes do nascimento de Cristo são classificados como AC (antes de 
Cristo), período que tinha acumulado mais de 5 mil anos de história. A partir daí, inicia-
se a Era Cristã, com uma nova contagem do tempo, a Era DC (depois de Cristo). 

O livro de Atos dos Apóstolos narra o que aconteceu nos 35 anos que se seguiram à 
ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. O último acontecimento narrado nesse livro 
bíblico provavelmente data do ano 63 ou 64 dC. 

o começo da expansão cristã produziu um antagonismo violento e cruel, não só pelos 
judeus, para quem o Messias foi enviado, como também pelos romanos, que 
dominavam militarmente todo o mundo conhecido da época, mormente as terras 
israelitas. 

A partir do Imperador Nero, os cristãos passaram a ser perseguidos pelo governo de 
Roma, acusados de serem antissociais, desleais ao Imperador e ateus.  

Como explicação a essas acusações, basearam-se nas expressões de cumprimento 
(saudação) romanas sempre incluíam o louvor a um deus pagão, que não eram 
adotadas pelos cristãos.  Por exemplo: se um cristão pretendesse dar um “bom dia” ao 
seu vizinho, teria que invocar o nome do deus romano Júpiter, mais ou menos assim: 
“Bom dia a você, em nome de Júpiter!”  Como se negava a fazer isso, passou a ser 
chamado de antissocial. O judeu também não reconhecia o Imperador como um deus e 
por isso era considerados desleal, infiel. Pelo fato de destruírem seus ídolos, quando se 
convertiam ao Cristianismo, os crentes eram chamados de ateus, pois deixavam de ter 
“deuses”. Os crentes tentavam explicar que o verdadeiro Deus era invisível, mas os 
romanos insistiam em que qualquer pessoa sem algum ídolo em casa era um ateu. 

Qualquer catástrofe (doença, má colheita, derrotas militares) que acontecessem aos 
romanos era considerada como ira dos deuses, e os culpados sempre passavam a ser os 
cristãos “ateus”, que desprezavam os deuses romanos, provocando sua ira. 
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Cruel como poucos, foi Nero quem provocou um grande incêndio que consumiu boa 
parte da cidade de Roma, colocando a culpa nos cristãos e jogando a ira dos romanos 
contra eles.  

A Liturgia 

Muito antes das discussões sobre a natureza do Messias, os crentes oravam “Maran-ata”, 
ou cantavam hinos de louvores a D’us e ao Messias. De acordo com o livro de Atos e as 
cartas do Novo Testamento, a Igreja do 1º Século se reunia para adorar, louvar a D’us, 
impor as mãos, partir o pão, curar os enfermos etc., no padrão sinagogal, provavelmente 
durante as duas primeiras décadas após a ressurreição de Jesus. 
 
Eclesiologia: como a Igreja era conduzida? 

A Igreja do 1º Século tinha uma estrutura, conformada pelos apóstolos e também por 
outros líderes, como os anciãos e os diáconos, além da diversidade de ministérios (At 
6:1-7, 13:1-3). Os anciãos eram escolhidos para uma cidade e não simplesmente para 
uma congregação (Tt 1:5). Em suas cartas para Timóteo e Tito, Paulo também indica os 
requisitos para os presbíteros, embora haja diferenças por causa dos lugares aonde as 
cartas eram enviadas, conforme as necessidades de cada uma das congregações. 
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2. PAIS APOSTÓLICOS (PADRES) 

O modelo sociológico alemão, explica algo interessante, que a primeira geração de um 
movimento religioso vive integralmente pela causa religiosa, mas a segunda geração 
busca institucionalizar a causa e a paixão religiosa, perdendo um pouco o fervor do 
começo do movimento. Ao institucionalizar, mudam os dons espirituais por ministérios, 
o canto congregacional por música coral, e o espaço de expressão do amor a D’us é 
substituído por uma liturgia estruturada e fechada. 
 

Clemente de Roma (30-100) 

Várias hipóteses já foram levantadas sobre Clemente para 
identificá-lo. Para alguns, ele pertencia à família real. Para 
outros, ele era colaborador do apóstolo Paulo. Outros ainda 
sugeriram que ele escreveu a carta aos Hebreus. Em 
verdade, as informações a respeito de Clemente de Roma 
vão desde lendárias a testemunhas fidedignas. Alguns pais, 
como Orígenes, Eusébio de Cesaréia, Jerônimo, Irineu de 
Lião, entre outros, aceitaram como verdadeira a 
identificação de Clemente de Roma como colaborador do 
apóstolo Paulo. A principal obra de Clemente de Roma é 
uma carta redigida em grego, endereçada aos crentes da 
cidade de Corinto, mais ou menos no final do reinado de 

Domiciano (81-96) ou no começo do reino de Nerva (96-98). A epístola trata, 
principalmente, da ordem e da paz na Igreja. Seu conteúdo traz à tona o fato de os 
crentes formarem um corpo em Cristo, logo deve reinar nesse corpo a unidade, e não a 
desordem, pois Deus deseja a ordem em suas alianças. Traz, ainda, a analogia da 
adoração ordeira do Antigo Israel.  

A Carta de Clemente é muito importante para se conhecer o que acontecia na Igreja do 
1º Século Clemente cita as Escrituras hebraicas e não adota nada parecido com a 
Teologia da substituição (Ensino que prega que os gentios substituíram Israel nos 
propósitos de D’us). Em sua carta, Clemente diz que, para a Igreja ser unida, ela precisa 
de um único presbítero, ou seja, do Bispo, no qual as pessoas podem confiar. 
 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

14 

Surge assim a aplicação do princípio grego de diádokos – sucessor: um líder passa o 
cajado para o outro líder. E esse princípio também já era usado por muitos rabinos. Era 
um princípio comum entre os mestres das escolas gregas e também na política – 
exemplo, os três generais de Alexandre, o Grande, eram chamados de diádokos.  
 
Contudo, não existe nenhuma referência no N.T. que sustente a utilização deste 
princípio na Igreja do 1º Século. Clemente sutilmente usa este conceito para expressar 
que ele agora ocupava o lugar de Pedro. Isso faria sentido no mundo greco-romano, 
mas seria contra os ensinamentos de Jesus. Já no séc. IV, os líderes da Igreja pareciam 
reis, as pessoas os reverenciavam, tinham um anel que as pessoas até beijavam. 

 

Inácio de Antioquia (xxx-117) 

Mesmo sendo de Antioquia, seu nome, 
Ignacius, deriva-se do latim: igne: “fogo”, e 
natus: “nascido”. Conforme seu nome sugere, 
Inácio era um homem nascido do fogo, 
ardente, apaixonado por Cristo. Segundo 
Eusébio, após a morte de Evódio, que teria 
sido o primeiro bispo de Antioquia, Inácio 
fora nomeado o segundo bispo dessa 
influente cidade. Inácio escreveu algumas 

epístolas às igrejas asiáticas: à igreja de Éfeso, às igrejas de Magnésia, situada no 
Meander, à igreja de Trales, às igrejas de Filadélfia e Esmirna e, por fim, à igreja de 
Roma. O objetivo da carta a Roma era solicitar que os irmãos não impedissem seu 
martírio, o que aconteceria durante o reinado de Trajano (98-117).  Antioquia. Foi 
fundada por volta do ano 300 a.C., por Seleuco Nicátor, com o nome de Antiokkeia, 
(cidade de Antíoco). Tornou-se capital do império selêucida e grande centro do Oriente 
helenístico. Conquistada pelos romanos por volta do ano 64 a.C., conservou seu 
estatuto de cidade livre e foi a terceira cidade do Império depois de Roma e Alexandria 
(no Egito), chegando a abrigar 500 mil habitantes. Evangelizada pelos apóstolos Pedro, 
Paulo e Barnabé, tornou-se metrópole religiosa, sede de um patriarcado e centro de 
numerosas controvérsias, entre elas o arianismo, o monofisismo, o nestorianismo. Era 
considerada a igreja-mãe do Oriente. 
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Ideia de Inácio: 

1. Separação entre Judaísmo e Cristianismo: O primeiro dia da semana é 
mencionado no N.T., mas não substituindo o Shabat. Ainda que Inácio tivesse 
muito contato com as Escrituras judaicas podemos observar nele o “gérmen” da 
Teologia da Substituição. 

2. Elevação de um presbítero sobre os outros: Surge a idéia de que o episkopos – 
bispo – é o chefe e deve estar por cima do presbítero – ancião. Inácio está 
plantando a semente do “catolicismo romano”. 

3. Referência a Cristo como Deus: As considerações de Inácio a respeito da natureza 
de Cristo não ficam explicitadas, dando origem a interpretações que tentam 
explicar suas palavras por mais de 400 anos após da sua morte. 

 
 
Pastor Hermas  

O Pastor de Hermas (em grego: Ποιμήν του Ερμά; em 
hebraico: הרמס רועה ; às vezes chamado simplesmente de O 
Pastor) é uma obra literária cristã do século II d.C. e 
considerada como parte do cânon bíblico por alguns dos 
Pais (Padres) da Igreja no período inicial do Cristianismo e 
teve grande autoridade entre os séculos II e IV d.C.. 
Juntamente com alguns apócrifos, o texto estava 
encadernado juntamente com o Novo Testamento no 
Codex Sinaiticus e também estava listada entre os Atos dos 
Apóstolos e os Atos de Paulo na lista esticométrica do 
Codex Claromontanus. Embora os primeiros cristãos 
devotassem grande respeito ao Pastor, eles não o 
consideravam no mesmo nível que os textos chamados 

"divinos" e sim como uma obra apócrifa. 
Este material é antigo e enigmático. Este livro vai tratar sobre um dos temas que seria 
discutido nos próximos séculos do cristianismo: “Depois que você é batizado e nasce de 
novo, o que fazer com o pecado”. Você pode ser perdoado de seus pecados tendo sido 
já batizado? Isso já havia sido mencionado na Carta aos Hebreus, e foi a partir de onde 
a Igreja Católica desenvolveu a doutrina de que existem pecados mortais e veniais. 
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Havia duas posições no segundo século quanto a este assunto. Alguns diziam que, se 
pecar após ser batizado, mas se arrepender, você pode ser perdoado. Outros 
consideravam impossível sermos perdoados se pecarmos após ser batizados. 
Respondendo a questão, o Pastor Hermas diz que você só tem uma chance de ser 
perdoado se pecar após do batismo: Eu disse: "Senhor, ainda quero te fazer outra 
pergunta." Ele respondeu: "Pergunta." Continuei: "Ouvi alguns doutores dizerem que 
não há outra conversão além daquela do dia em que descemos à água e recebemos o 
perdão dos pecados anteriores." Ele me respondeu: "Ouviste bem. É assim mesmo. 
Aquele que recebeu o perdão de seus pecados não deveria mais pecar, e sim 
permanecer na pureza. Entretanto, como queres saber tudo com pormenores, eu te 
explicarei também isso, sem dar pretexto para pecar aos que hão de crer ou aos que 
começaram agora a crer no Senhor, pois tanto uns como outros não têm necessidade de 
fazer penitência de seus pecados, pois seus pecados passados já foram abolidos. Para os 
que foram chamados antes destes dias, o Senhor estabeleceu uma penitência, pois o 
Senhor conhece os corações. E sabendo tudo de antemão, ele conheceu a fraqueza dos 
homens e a esperteza do diabo em fazer o mal aos servos de Deus e exercer sua malícia 
contra eles. Sendo misericordioso, o Senhor teve compaixão de sua criatura e 
estabeleceu a penitência, e deu-me o poder sobre ela. Todavia, eu te digo: se, depois 
desse chamado importante e solene, alguém, seduzido pelo diabo, cometer pecado, ele 
dispõe de uma só penitência; contudo, se peca repetidamente, ainda que se arrependa, 
a penitência será inútil para tal homem, pois dificilmente viverá." Então eu lhe disse: 
"Senhor, sinto-me reviver depois de ouvir essas coisas tão pormenorizadamente, pois sei 
que serei salvo, se eu não continuar a pecar." Ele me disse: "Serás salvo, tu e todos os 
que fizerem essas coisas." (Pastor Hermas, cap. 31) 
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Policarpo (69-159) 

Sobre sua infância, família e formação, não temos 
informações precisas, entretanto há documentos históricos 
sobre ele. Graças a alguns testemunhos fidedignos, 
podemos reconstruir sua personalidade. Foi discípulo do 
Apóstolo João, amigo e mestre de Irineu, tendo ainda 
conhecido Inácio, sendo consagrado bispo da igreja de 
Esmirna. Quanto aos seus escritos, o único que restou 
desse antigo pai da igreja foi a sua epístola aos filipenses, 
exortando-os a uma vida virtuosa de boas obras e a 
permanecerem firmes na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 
Seu estilo é informal, com muitas citações do Velho e do 
Novo Testamentos.  

Faz, ainda, 34 citações do apóstolo Paulo, evidenciando que conhecia bem a carta desse 
apóstolo aos filipenses, entre outras epístolas de Paulo. Há, também, os depoimentos de 
Eusébio e Irineu, relatando a intimidade de Policarpo com testemunhas oculares do 
evangelho. Segundo Tertuliano, Policarpo teria sido ordenado bispo pelas mãos do 
próprio apóstolo João. 

O martírio de Policarpo é descrito um ano depois de sua morte, em uma carta enviada 
pela Igreja de Esmirna à Igreja de Filomélio. Esse registro é o mais antigo martirológio 
cristão existente. Diz a história que o procônsul romano, Antonino Pius, e as autoridades 
civis tentaram persuadi-lo a abandonar sua fé, quando já avançado em idade, para que 
pudesse alcançar a liberdade. Ele, entretanto, respondeu com autoridade: “Eu tenho 
servido a 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!”. 

Segundo a história os Judeus assim como os pagãos estavam ávidos pela morte de 
Policarpo, por causa de sua defesa contra as Heresias, e a morte de Policarpo aconteceu 
em um sábado, e se diz que foram os Judeus que ajudaram a cortar a lenha, e tentaram 
queimar o corpo de Policarpo, assim com este comentário, já vemos a separação dos 
primeiros crentes em Jesus do restante do povo de Israel que não eram crentes, 
percebemos assim o aumento do antissemitismo através dos séculos seguintes.  
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No martírio de Policarpo vemos como a Igreja era perseguida. Por quê? Os romanos 
respeitavam as religiões antigas. Mas o cristianismo começou a ser visto como algo 
separado do judaísmo. A mensagem do evangelho estava se propagando nos meios 
romanos, e não era bem vista a presença dos cristãos, pois eles não se prostravam ante 
os ídolos nem ante o César. Os cristãos eram chamados de ateus. Existia a idéia na 
cultura romana de que, se o povo não adorasse os ídolos, viriam desgraças para as 
cidades. Além disso, acusavam aos cristãos de canibais e de incesto. Houve cerca de 10 
grandes perseguições até século IV. 
 

Cipriano de Cartago (200-258) 

Tharsius Caecilius Cyprianus. Converteu-se em 246 d.C. e, três 
anos depois, foi nomeado bispo de Cartago, no norte da África. 

Durante dez anos, conduziu seu rebanho sob a perseguição do 
imperador Décio, uma das mais cruéis. Foi também o grande 
sustentáculo moral e espiritual da cidade de Cartago no período em 
que esta foi atacada por uma epidemia. Além disso, escreveu e 
batalhou pela unidade da Igreja. 

Seu nome está ligado a uma grande controvérsia a respeito do 
batismo e da ordenação efetuada por hereges. No entender de 
Cipriano, essas cerimônias não valiam, pelo fato de os oficiantes 
estarem em desacordo com a ortodoxia. Assim, deveriam ser 
rebatizados e reordenados todos os que entrassem pela verdadeira 

Igreja. Estêvão, bispo de Roma, discordou com ele e isso gerou um cisma, uma vez que 
Cipriano, além de rejeitar a autoridade do bispo romano, convocou um concílio no 
norte da África para resolver a questão. 

Seus escritos consistem em tratados de caráter pastoral e de cartas, 82 ao todo, das quais 
14 eram dirigidas a ele mesmo e as restantes tratavam de questões de sua época. 

Como mártir, morreu decapitado em 14 de setembro de 258 d.C, durante a perseguição 
do imperador Valeriano.  
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Eusébio de Cesaréia (265-339) 

Incentivado por Constantino, Eusébio fez a narração da 
primeira história do cristianismo, coroando-a com a sua 
imperial adesão a Cristo. “A ortodoxia era apenas uma das 
várias formas de cristianismo, durante o século III, e pode só 
ter se tornado dominante no tempo de Eusébio” 
(JOHNSON, 2001: 69). 

Cesaréia: Fundada pelo rei Herodes no século I a.C. em um 
porto comercial fenício e grego denominado Torre de 
Straton, Cesaréia foi assim denominada pelo monarca em 
homenagem ao imperador romano César Augusto.  

A cidade foi detalhadamente descrita pelo historiador judeu Flávio Josefo. Era uma 
cidade murada, com o maior porto na costa oriental do Mediterrâneo chamado 
“Sebastos”, nome grego do imperador Augusto. 

 

Jerônimo (325-378) 

Erudito das Escrituras e tradutor da Bíblia para o latim. Sua 
tradução, conhecida como a Vulgata, ou Bíblia do Povo, foi 
amplamente utilizada nos séculos posteriores como compêndio 
para o estudo da língua latina, assim como para o estudo das 
Escrituras.  

Nascido por volta do ano 345 em Aquiléia (Veneza), extremo 
norte do Mar Adriático, na Itália, Jerônimo passou a maior 
parte da sua juventude em Roma, estudando línguas e 
filosofia. Apesar de a história não relatar pormenores de sua 
conversão, sabe-se, porém, que ele foi batizado quando tinha 
entre 19 e 20 anos. Depois disso, ele embarcou em uma 

peregrinação pelo Império que levou vinte anos. 
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Crisóstomo (aprox. 344-407) 

Criado em Antioquia, seus grandes dotes de graça e eloquência, 
como pregador, levaram-no a ser chamado para 
Constantinopla, onde se tornou patriarca (ou arcebispo). Como 
os outros apologistas, harmonizou o ensinamento cristão com a 
erudição grega, dando novos significados cristãos aos antigos 
termos filosóficos, como a caridade.  

Em seus sermões, defendia uma moralidade que não fizesse 
qualquer conciliação com a conveniência e a paixão, e uma 
caridade que conduzisse todos os cristãos a uma vida apostólica 
de devoção e de pobreza materiais comuns. Essa piedosa 

mensagem, entretanto, tornou-o impopular na corte imperial, e também entre alguns 
membros do clero de Constantinopla, por isso acabou sendo banido e morreu no exílio. 

 

Agostinho (354-430) 

Aurélio Agostinho nasceu no ano de 354, na cidade de 
Tagaste de Numídia, província romana ao norte da África, 
atual região da Argélia. Agostinho iniciou seus estudos em sua 
cidade natal, seguindo depois para Cartago. Ensinou retórica 
e gramática, tanto no Norte da África como na Itália. Ficou 
conhecido como o filósofo e teólogo de Hipona. Polemista 
capaz, pregador de talento, administrador episcopal 
competente e teólogo notável, criou uma filosofia cristã da 
história que continua válida até hoje em sua essência.  

Com dezessete anos, graças à generosidade de um 
concidadão, chamado Romaniano, o pai de Agostinho pôde enviá-lo para Cartago para 
continuar sua educação na retórica. Vivendo como um pagão intelectual, ele tomou uma 
concubina; numa tenra idade, ele desenvolveu uma relação estável com uma jovem em 
Cartago, com a qual teve um filho, Adeodato. 
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Inspirado no tratado filosófico denominado “Hortensius”, de Cícero, converteu-se em 
ardoroso pesquisador da verdade, abraçando o maniqueísmo. Com vinte anos, perdeu o 
pai e tornou-se o responsável pelo sustento da família. Ao resolver que iria para Roma, 
sua mãe foi contra, então teve de enganá-la na hora da viagem. De Roma, foi para 
Milão, onde novamente passou a lecionar retórica.  

Influenciado pelos estóicos, por Platão e pelo neoplatonismo, também estava entre os 
adeptos do ceticismo. Em Milão, porém, conheceu Ambrósio, que o converteu ao 
cristianismo.  

No verão de 386, após ter lido um relato da vida de Antônio do Deserto, de Atanásio de 
Alexandria, que muito inspirou-lhe, Agostinho sofreu uma profunda crise pessoal. 
Decidiu se converter ao cristianismo católico, abandonar a sua carreira na retórica, 
encerrar sua posição no ensino em Milão, dedica se inteiramente a servir a Deus e às 
práticas do sacerdócio. A chave para esta transformação foi a voz de uma criança 
invisível, que ouviu enquanto estava em seu jardim em Milão, que cantava 
repetidamente, "Tolle, lege"; "tolle, lege" – "toma e lê"; "toma e lê". Ele tomou o texto da 
epístola de Paulo aos romanos, e o abriu ao acaso onde se lê:  
 

Não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem 
em desonestidades e dissoluções, nem em 
contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus 
Cristo e não procureis a satisfação da carne com 
seus apetites. (Rm 13:13-14) 

 
Assim, ele se converte ao Senhor, e esse é o texto que abre o seu livro “Confissões”. Ele 
narra em detalhes sua jornada espiritual, que se tornou um clássico tanto da teologia 
cristã quanto da literatura mundial. Ambrósio batizou Agostinho, juntamente com seu 
filho, Adeodato, na vigília da Páscoa, em 387, em Milão, e logo depois, em 388 ele 
retornou à África. Em seu caminho de volta à África sua mãe morreu, e logo após 
também seu filho, deixando-o só, sem família, foi ordenado sacerdote e, mais tarde, 
consagrado bispo de Hipona. Combateu a heresia maniqueísta que antes defendia e 
participou de dois grandes conflitos religiosos: o Donatismo e o Pelagianismo. Sua obra 
mais conhecida é a autobiografia “Confissões”, escrita, possivelmente, no ano 400. Em 
“A cidade de Deus” (413-426) formulou uma filosofia teológica da história. 
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Aspectos Pensamento de Agostinho: 
 
a) Teologia da Substituição. 
b) Era antissemita. 
c) Muitas vezes deu ordens para torturar e inclusive matar judeus. 
d) Doutrina da Trindade de forma mais detalhada e persuasiva, como a temos hoje, na 
sua obra “Sobre a Trindade”. 
e) O conceito de Graça não só como perdão, mas como a misericórdia de Deus sendo 
ajuda constante para a vida. 
f) Doutrina da Predestinação, considerando que não basta o livre arbítrio para escolher 
servir a Deus. É necessário ser escolhido por ele – essa foi à base para a doutrina da 
predestinação de João Calvino. Essa doutrina foi resposta contra Pelágio, monge 
britânico que chegou a Roma por volta do ano 400 E.C. 
g) Doutrina do Livre Arbítrio e o problema do mal, em resposta à pergunta: Será que 
Deus criou o mal? A concepção que Agostinho tem do mal se baseia na platônica. 
Assim, o mal não é um ser, mas sim a ausência de um outro ser, o bem. O mal é aquilo 
que "sobraria" quando não existe mais a presença do bem. Deus seria a completa 
personificação deste bem, portanto o mal não seria oriundo da criação divina, mas seu 
antagonista por excelência, na condição de fruto do seu afastamento. Assim, Agostinho 
afirma que Deus não criou o mal. 
h) Cidade de Deus. No ano 410 os visigodos quebram as muralhas de Roma e por três 
dias eles saqueiam as cidades. Então os pagãos começaram a culpar aos cristãos por eles 
ter deixado suas práticas e seus deuses, afirmando que a desgraça era culpa dos cristãos. 
Em resposta, Agostinho escreve a obra que tem como centro explicar como ser um 
cristão num mundo pagão. Ele afirmava que os governantes deste mundo são maldição. 
Assim, nesta terra, no meio deste mundo corrupto, temos que implantar o Reino de 
Deus.  
i) Era Amilenista, acreditando que as profecias do Apocalipse já se cumprem na Igreja e 
que não existe um milênio literal. 
j) Foi o primeiro a criar as confissões. 
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Didaquê  

O Didaquê é um livro que se assemelha muito à carta de Tiago na forma de redação. O 
título é uma palavra grega que significa ensino, doutrina, catecismo. Era um manual de 
doutrinas para o batismo, as ordenações, a Ceia do Senhor etc. Mostra a realidade da 
Igreja do séc. II E.C. 
 
O Didaquê é constituído de dezesseis capítulos e, apesar de ser uma obra pequena, é de 
grande valor histórico e teológico. O título lembra a referência de “E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos” (Atos 2:42). Estudiosos estimam que são escritos anteriores a 
destruição do templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70 d.C. Outros estimam que foi 
escrito entre os anos 70 e 90 d.C., contudo são coesos quanto à origem: Palestina ou 
Síria. Segundo Willy Rordorf, a Didaquê é uma "compilação anônima de diversas fontes 
derivadas da tradição viva, de comunidades bem definidas", portanto a questão da 
datação equivale à questão das datas das tradições ali registradas, que indubitavelmente 
remontariam ao século I d. C., derrubando as teses de datação tardia (séc. II). Quanto à 
sua autenticidade, é de senso comum que o mesmo não tenha sido escrito pelos doze 
apóstolos, ainda que o título do escrito lhes faça menção. Contudo, estudiosos acreditam 
na compilação de fontes orais tendo recebido os ensinamentos que resultaram na 
elaboração do texto. Também é senso comum que tenha sido escrito por mais de uma 
pessoa. 
 

Liturgia e Eclesiologia do 2º Século 

A liturgia era simples, centrada a pessoa de Cristo, veja o relato de Plínio ao Imperador, 
após captura algumas mulheres no qual se refere como “Diakones”:  
 

Foram unânimes em reconhecer que sua culpa se reduzia apenas a isso: em 
determinados dias, costumavam comer antes da alvorada [antes de começar o 
domingo, isto é, ao entardecer do sábado – e rezar responsivamente hinos a 
Cristo, como a um deus; obrigavam-se, por juramento, à abstenção, não de 
qualquer crime, mas de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios e sonegação de 
depósitos reclamados pelos donos. Concluído este rito, costumavam distribuir e 
comer seu alimento. Este, aliás, era um alimento comum e inofensivo. Eles 
deixaram essas práticas depois do edito que promulguei, de conformidade com 
vossas instruções, proibindo as sociedades secretas. 
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Vemos nesta carta alusões à liturgia e práticas cristãs da época. Por outro lado, temos 
visto que, para esta época, o Bispo já era visto como figura central. Por exemplo, no 
Didaquê, já é mencionado que, para se celebrar a Ceia do Senhor, é necessária a 
presença de um bispo. Estes ensinamentos já estão se afastando do sentido inicial do 
movimento. As orações já estão mais ritualizadas. Esta foi à semente para a liturgia do 
século IV, a qual foi influenciada pela cultura romana, distanciando-se dos princípios 
dados por Jesus e seus apóstolos. 
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3. OS DEFENSORES DA FÉ (APOLOGISTAS) 

Justino, o mártir (100-170) 

Flávio Justino Mártir nasceu em Siquém, na Palestina, no 
início do segundo século e morreu mártir no ano 170. 
Depois de peregrinar pelas mais diversas escolas 
filosóficas (peripatética, estóica e pitagórica) em busca da 
verdade para a solução do problema da vida, abandonou 
o platonismo, último estágio de sua peregrinação 
filosófica.  

O amor à verdade fez que ele rejeitasse, pouco a pouco, 
os sistemas filosóficos pagãos e se convertesse ao 
cristianismo. Em sua época, foi o mais ilustre defensor das 
verdades cristãs contra os preconceitos pagãos. 

Embora leigo, é considerado o primeiro “pai apologista” da Igreja, logo depois dos 
primitivos “pais apostólicos”, pois dedicou sua vida à difusão e ao ensino do 
cristianismo.  

Em Roma, abriu uma escola para o ensino da doutrina cristã e, ainda nessa cidade, 
dedicou-se ao apostolado, especialmente nos meios cultos, onde se movimentava com 
desembaraço. Escreveu muitas obras, mas somente três chegaram até nós: duas 
apologias contra os pagãos e um diálogo com o judeu Trifão. 

Justino afirma a Divindade de Jesus, baseando-se na idéia do Logos grego-estóico, que 
é a ordem do cosmos.  
 
Ele fez um grande esforço como filósofo para enxergar Jesus nestes termos. Outro ponto 
importante é que Justino desenvolveu realmente uma teologia da substituição. Ele 
afirma que os Cristãos são o verdadeiro Israel de D’us.  

Foi açoitado e, depois, decapitado.  
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Irineu (130-200) 

Nascido no ano 130, em Esmirna, na Ásia Menor (Turquia), e 
filho de uma família cristã, Irineu era grego e foi influenciado 
pela pregação de Policarpo, bispo daquela cidade. Anos 
depois, Irineu mudou-se para Gália (atual sul da França), para 
a cidade de Lyon, onde foi presbítero no lugar do bispo que 
havia sido martirizado em 177.  

Além da pregação de Policarpo, Irineu recebeu influência de 
Justino, cujo ministério foi um elo entre a teologia grega e a 
latina, atuando, no início, junto com um de seus 
contemporâneos, Tertuliano. Enquanto Justino era 

primariamente um apologista, Irineu contribuiu na refutação contra as heresias e na 
exposição do cristianismo apostólico. Sua maior obra foi desenvolvida no campo da 
literatura polêmica contra o gnosticismo. 

Irineu inclui nas escrituras os livros do Novo Testamento, atitude importante, pois já se 
circulava muitos escritos e evangelhos apócrifos, mencionando que existem apenas 
quatro evangelhos assim como existem “quatro pontos cardeais da Terra”. De acordo 
com uma concordância feita com seus escritos, Irineu conhecia apenas 21 dos 27 livros 
do Novo Testamento.  
Outro dos pontos importantes tratados em sua obra é sua explicação sobre o corpo 
“literal” do Messias Jesus, um argumento contra os gnósticos. Ele dizia que D’us não 
somente prometeu imortalidade da alma, mas também ressurreição do corpo. Afirma 
que Jesus é o “Logos”, mas que se fez carne.  
 
Isso evitou que os cristãos se desviassem para o gnosticismo dualista.  Irineu também fala 
sobre o batismo, conectando-o à salvação, sendo a representação e demonstração de 
nossa futura ressurreição. Também nos escritos de Irineu, estão às bases para a doutrina 
da transubstanciação, isto é, que o Pão e o vinho se convertem literalmente em Corpo e 
Sangue de Cristo – sendo motivo de controvérsia nos séculos posteriores.  
 
Irineu declara: “Se não há salvação para a carne, também o Senhor não nos redimiu 
com o Seu Sangue. Portanto, quando o cálice de vinho misturado com a água e o pão 
natural recebem a Palavra de Deus, transformam-se na eucaristia do Sangue e do Corpo 
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de Cristo. Recebendo a palavra de Deus, tornam-se a eucaristia, isto é, o Corpo e o 
Sangue de Cristo. Assim, também os nossos corpos, alimentados pela eucaristia, 
depositados na terra e nela desintegrados, ressuscitarão a seu tempo, quando o Verbo 
de Deus lhes conceder a ressurreição para a glória do Pai. É ele que reveste com sua 
imortalidade o corpo mortal e dá gratuitamente a incorruptibilidade à carne corruptível. 
Porque é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus.  
 
Outro dos pontos controversos dos escritos de Irineu é o pensamento que ele tinha sobre 
Maria, a mãe de Jesus. Irineu considera Maria como perpetuamente virgem e como 
corredentora. Irineu desenvolve um paralelismo antitético (Contrário), dentro do quadro 
da redenção (Salvação) operada pelo Messias, entre a mãe de Jesus – figura da 
obediência e da humildade. Irineu de Lyon lança as raízes da conhecida hoje Mariologia.   

 

Orígenes (185-254) 

Nasceu de pais cristãos em 185 ou 186 da nossa era, 
provavelmente em Alexandria. Era escritor cristão de vasta 
erudição, de expressão grega e, inicialmente, com ação em 
sua cidade natal. Estudou letras e aprendeu de cor textos 
bíblicos com seu pai, que foi morto por ocasião da repressão 
do imperador Sétimo Severo às novas religiões.  

O bispo de Alexandria passou a Orígenes a direção da Escola 
Catequética, sendo então sucessor de Clemente. Estudou na 

escola neoplatônica de “Ammonios”. Viajou a Roma, em 212, onde ouviu ao sábio 
cristão Hipólito. Em 215, organizou em Alexandria uma escola superior de Exegese 
Bíblica. Devido ao seu vasto conhecimento, viajava muito e ministrava ao público nas 
igrejas.  

O fato de se haver castrado por devoção lhe criou dificuldades com alguns bispos, que 
contrariavam o sacerdócio dos eunucos. Em 232, transferiu-se para Cesaréia, na 
Palestina, onde se dedicou exaustivamente aos seus estudos. Sobreviveu aos tormentos 
de que foi vítima sob o domínio do imperador Décio (250-252). Posteriormente a esta 
data, morreu em Tiro, não se sabendo exatamente quando.  
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Era considerado o membro mais eminente da escola de Alexandria e estudioso dos 
filósofos gregos. Acreditava que a alma era preexiste e está subordinada à metempsicose 
(é o termo genérico para transmigração ou teoria da transmigração da alma, de um 
corpo para outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não). Aqui vemos nele uma 
tese tipicamente pitagórica e platônica, sendo abandonada depois pelo cristianismo 
oficial. Todavia, é relembrada ainda hoje por aqueles que a defendem como doutrina 
cristã: os espíritas. 

Outro ponto importante da obra de Orígenes é o uso de alegorias como método de 
interpretação das Sagradas Escrituras. Orígenes argumentava que Marcião não tinha 
conseguido entender as Escrituras, porque Marcião as teria tomado de forma “literal”. 
Por isso, Orígenes propõe uma técnica muito usada pelos gregos e pelos judeus: as 
alegorias. Culturalmente, era muito fácil para os cristãos da época interpretar as 
escrituras Hebraicas através de alegorias. Neste contexto, Orígenes afirma que não é 
necessária a Cidade de Jerusalém, pois a verdadeira Jerusalém, a que se referem as 
Escrituras, seria a Igreja. Orígenes dizia que somente os imaturos interpretam as 
Escrituras de forma literal. Ainda que a Igreja não tenha utilizado o método de alegoria 
de forma total nas suas interpretações, esse método foi muito utilizado no concernente às 
Escrituras hebraicas e a Israel. 
Outro ponto importante é o estilo de vida de Orígenes. Ele não foi o fundador do 
movimento monástico, mas o seu pensamento é a semente. Temos que entender o fato 
histórico: durante os primeiros séculos do cristianismo houve perseguição, o que fazia 
que as pessoas ficassem afastadas do sistema do mundo, comprovando sua fé através do 
martírio. Quando finalizou esse período, os cristãos começaram a buscar formas para 
suprir estes vazios, impondo sobre si práticas de uma vida austera. Assim criou-se o 
monasticismo. Construíram-se muitos mosteiros nos séculos III e IV no deserto, em 
especial no deserto do Sinai, na região da Capadócia (Turquia) e nos montes da Itália. 
Alguns cristãos iam para esses mosteiros buscando visões e revelações, conhecidas como 
“estigmata”. 

Origem da palavra cânon 
 
A palavra cânon vem do assírio “Qânu”. É usada 61 vezes no Antigo Testamento, sempre em 
seu sentido literal, que significa “cana”, “balança”. O primeiro a usar esse termo foi Orígenes, 
para se referir à coleção de livros sagrados, que eram ou serviam de regra e fé para o ensino 
cristão.  
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Bento de Núrsia  

Nascido Benedito da Nórcia (em italiano: Benedetto di Norcia; 
em latim: Benedictus; Nórcia, Reino Ostrogótico, c. 480 – 
Abadia de Monte Cassino, c. 547) foi um monge, fundador da 
Ordem de São Bento ou Ordem dos Beneditinos, uma das 
maiores ordens monásticas do mundo. Foi o criador da Regra 
de São Bento, um dos mais importantes e utilizados 
regulamentos de vida monástica, inspiração de muitas outras 
comunidades religiosas. Era irmão gêmeo de Santa 
Escolástica. O papa Paulo VI designou-o patrono da Europa 
em 1964, sendo também patrono da Alemanha. É venerado 
não apenas por católicos, como também por ortodoxos e 

anglicanos. Fundou a Abadia de Monte Cassino, na Itália, destruída durante a Segunda 
Guerra Mundial e posteriormente restaurada. O calendário católico-romano comemora-
o a 11 de julho, data em que trasladaram-se suas relíquias para a Abadia de Saint-
Benoît-sur-Loire. 

A Regula Monasteriorum, também denominada Regula Monachorum, é composta por 
um prólogo e 73 capítulos. É possível que ela não seja inteiramente composta por Bento, 
mas criada por ele valendo-se de uma regra mais antiga, Regula Magistri, composta por 
autor desconhecido, na mesma região da Itália, trinta anos antes da composição da 
Regra de São Bento. Dom Basilius Steidle propôs as seguintes divisões temáticas para 
Regra de São Bento[9]:  

1. Estrutura fundamental do mosteiro: capítulos 1-3 
2. A arte espiritual: capítulos 4-7 
3. Oração comum: capítulos 8-20 
4. Organização interna do mosteiro: capítulos 21-52 
5. O mosteiro e suas relações com o mundo: capítulos 53-57 
6. A renovação da comunidade monástica: capítulos 58-65 
7. Porta do Mosteiro e Clausura: capítulo 66 
8. Acréscimos e complementos: capítulos 67-72 
9. Testemunho pessoal de São Bento sobre a Regra: capítulo 73 
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Tertuliano de Cartago (150-230) 

Nasceu por volta de 150 d.C., em Cartago (cidade ao nordeste da 
África), onde provavelmente passou toda a sua vida, embora 
alguns estudiosos afirmem que ele morasse em Roma. Por 
profissão, sabe-se que era advogado.  

Fazia visitas com frequência a Roma, sendo que, aos 40 anos, se 
converteu ao cristianismo, dedicando seus conhecimentos e 
habilidades jurídicas ao esclarecimento da fé cristã ortodoxa contra 
os pagãos e os hereges.  

Foi o pai das doutrinas ortodoxas da Trindade e da pessoa de Jesus Cristo. Suas 
doutrinas a respeito da Trindade e da pessoa de Cristo foram forjadas no calor da 
controvérsia com Práxeas que, segundo Tertuliano, “sustenta que existe um só Senhor, 
o Todo-Poderoso criador do mundo, apenas para poder elaborar uma heresia com a 
doutrina da unidade.  

Ele afirma que o próprio Pai desceu para dentro da virgem, que Ele mesmo nasceu dela, 
que Ele mesmo sofreu e que, realmente, era o próprio Jesus Cristo”.  

Tertuliano foi o primeiro teólogo cristão a confrontar e a rejeitar com grande vigor e 
clareza intelectual essa visão aparentemente singela da Trindade e da unidade de Deus.  

Ele declarou que se esse conceito fosse verdade, então o Pai tinha morrido na cruz, e 
isso, além de ser impróprio para o Pai, era absurdo. 

Mas posteriormente foi declarado herege ao se tornar montanista, isto é, a doutrina que 
somente acredita na existência de um só paráclito (Jo 14:15-26).  
 
Através de sua obra, pode-se conhecer um pouco sobre como era o pensamento cristão 
no séc. III. 
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4. AS HERESIAS E CONTROVÉRSIAS  

“O que foi é o que há de ser; e o que se fez, isso se tornará fazer; nada há, pois, novo 
debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Não! Já foi nos 
séculos antes de nós” (Ec 1.10) 

Você sabia que o batismo pelos mortos foi uma heresia apregoada cerca de 1600 anos 
antes da “revelação”, que é atribuída pelos mórmons a Joseph Smith Jr.? Esse é apenas 
um dos muitos desvios doutrinários que atravessaram séculos e foram incorporados 
pelas seitas pseudocristãs.  

A “revelação”, baseada na necessidade de restaurar a igreja, e a rejeição ao Antigo 
Testamento surgiram na mesma época e fluíram dos ensinamentos de Márcion. Montano 
pregou que o fim do mundo ocorreria em sua geração e atribuiu a si o fato de iniciar e 
findar o ministério do Espírito Santo. Sabélio, com seu modalismo, foi outra fonte de 
distorções bíblicas que até hoje é disseminada entre os evangélicos. Ainda fazem parte 
desse grupo Mani, com sua doutrina reencarnacionista; Ário, que deturpou a natureza de 
Jesus ao apresentá-lo como um ser criado (gravíssimo engano sustentado pelas 
testemunhas de Jeová); Apolinário, que, ao contrário do antecedente, negou a 
humanidade de Cristo; Nestório, que ensinava a existência de duas pessoas distintas em 
Cristo; Pelágio, que, como os islâmicos e outros grupos religiosos, negava a doutrina do 
pecado original; e Eutíquio, que afirmava que a natureza humana de Cristo havia sido 
absorvida pela divina. Como podemos inferir, as heresias combatidas pela igreja 
contemporânea foram enfrentadas pela igreja primitiva que, com muito esforço e com a 
ajuda de concílios e credos, conseguiu defender a fé que “de uma vez por todas foi 
entregue aos santos”.  

Os apologistas surgem como reação a ideias que emergentes da época, como o 
gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia grega que se tornou religião e que pregava 
que precisamos libertar a nossa mente e alma deste corpo material corrupto. Isso foi um 
grande desafio para os crentes em Yeshua, pois, para o grego gnóstico, era simples dizer 
que Yeshua, na realidade, não veio em carne, que ele era apenas espírito, como um tipo 
de anjo (1Jo 2:18-25). Outro dos grupos que tiveram de ser combatidos foram os 
maniqueístas (O Maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística fundada e 
propagada por Maniqueu que divide o mundo simplesmente entre Bom, ou Deus, e 
Mau, ou o Diabo. A matéria é intrinsecamente má, e o espírito, intrinsecamente bom).   
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Era muito parecido com o gnosticismo. É uma mistura de mitos e elementos do 
judaísmo, do cristianismo, do budismo, zoroastrismo e outras religiões. Apresenta a ideia 
de sair das trevas e entrar na luz de uma forma mística. O próprio Santo Agostinho de 
Hipona pertenceu a esta seita antes de se tornar cristão. 

 

Márcion (95 - 165) 

Informações indicam que Márcion nasceu em Sinope, 
no Ponto, Ásia Menor. Foi proprietário de navios, 
portanto, muito próspero, e aplicou sua vida à fé 
religiosa, primeiramente como cristão e, finalmente, 
ao desenvolvimento de congregações marcionitas.  

Influente líder cristão, suas ideias lhe conduziram à 
exclusão, em 144 d.C. Então, formou uma escola 
gnóstica. Tendo uma mente prolífera, desenvolveu 
muitas ideias, as quais foram lançadas em uma obra 
apologética alvo de combate de apologistas, 

especialmente Tertuliano e Epifânio. 

Procurou ter uma perspectiva paulina, contudo, incluiu muitas ideias próprias e 
conjecturas sem respaldo bíblico. Era convicto de uma missão pessoal: restaurar o puro 
evangelho. Antes, rejeitou o Antigo Testamento por achá-lo inútil e ultrapassado, além 
de afirmar que foi produzido por um deus inferior ao Deus do evangelho. Para Márcion, 
o cristianismo era totalmente independente do judaísmo; era uma nova revelação. 
Segundo ele, Cristo pegou o deus do Antigo Testamento de surpresa e este teve de 
entregar as chaves do inferno Àquele. Além disso, Cristo não era Deus, apenas uma 
emanação do filho de Deus. O único apóstolo fiel ao evangelho, segundo Márcion, fora 
Paulo, em detrimento dos demais apóstolos e evangelistas. Consequentemente, a Igreja 
do 1º século havia desviado e, por isso, necessitava de uma restauração. Ainda segundo 
ele, o homem devia levar uma vida asceta (de Privações), o casamento, embora legal, 
era aviltador (Sem Honra).  
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Entre seus muitos ensinos, encontramos o batismo pelos mortos. O cânon de Márcion 
restringia-se às dez epístolas de Paulo e à uma versão modificada do Evangelho de 
Lucas. 

O primeiro cânon do Novo Testamento foi desenvolvido por Marcião. Ele escolheu 
somente dez cartas de Paulo e somente o Evangelho de Lucas. E, ainda assim, ele faz 
uma depuração do texto cortando do evangelho todas as referências da Torá, dos 
escritos e dos profetas. Ainda que Marcião fosse declarado herege na Igreja, alguns 
pontos do seu pensamento permaneceram.  
 
Mas existem aspectos positivos deste ponto da heresia de Marcião: 
 
a) A implantação de um cânon, o qual foi completado entre 393 e 397 E.C., no Sínodo 
de Cartago e Hipo – embora, já para o ano 367 E.C., Atanásio mencione a lista dos 27 
livros do N.T. Ainda assim havia divergência na aceitação – a Igreja Católica somente 
oficializou o cânon no Concílio de Trento (1545-1563). 
 
b) A busca por uma ortodoxia na Igreja: Qual é a maneira correta de seguir a Jesus? 

 

Gnosticismo 

Nome derivado do termo grego gnosis, 
que significa “conhecimento”. Os gnósticos 
se transformaram em uma seita que 
defendia a posse de conhecimentos 
secretos. Segundo eles, esses 
conhecimentos tornavam-nos superiores 
aos cristãos comuns, que não tinham o 
mesmo privilégio. O movimento surgiu a 
partir das filosofias pagãs anteriores ao 
cristianismo que floresciam na Babilônia, 
Egito, Síria e Grécia (Macedônia). Ao 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

34 

combinar filosofia pagã, alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas 
com as doutrinas apostólicas do cristianismo, o gnosticismo tornou-se uma forte 
influência na igreja. 

A premissa básica do gnosticismo é uma cosmovisão dualista. O supremo Deus Pai 
emanava do mundo espiritual “bom”. A partir dele, surgiram sucessivos seres finitos 
(éons) até que um deles, Sofia, deu à luz a Demiurgo (Deus criador), que criou o mundo 
material “mau”, juntamente com todos os elementos orgânicos e inorgânicos que o 
constituem.  

Cristãos gnósticos, como Márcion e Valentim (Foto a Esq), 
ensinavam que a salvação vem por meio desses éons, Cristo, que 
se esgueirou (Saiu Secretamente) através dos poderes das trevas 
para transmitir o conhecimento secreto (gnosis) e libertar os 
espíritos da luz, cativos no mundo material terreno, para conduzi-
los ao mundo material mais elevado.  

Cristo, embora parecesse ser homem, nunca assumiu um corpo; 
portanto, não foi sujeito às fraquezas e às emoções humanas. 

Algumas evidências sugerem que uma forma incipiente de gnosticismo surgiu na era 
apostólica e foi o tema de várias epístolas do Novo Testamento (1João, uma das 
epístolas pastorais).  

A maior polêmica contra os gnósticos apareceu, entretanto, no período patrístico, com os 
escritos apologéticos de Irineu, Tertuliano e Hipólito.  

O gnosticismo foi considerado um movimento herético pelos cristãos ortodoxos. 
Atualmente, é submetido a muitas pesquisas, devido às descobertas dos textos de Nag 
Hammadi, em 1945/46, no Egito.  

Muitas seitas e grupos ocultistas demonstram alguma influência do antigo gnosticismo 
(“Dicionário de religiões, crenças e ocultismo”. George A. Mather & Larry A Nichols. 
Vida, 2000, pp 175-6). 
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Montano (120 - 180) 

Por volta do ano 150 d.C., surgiu na Frígia 
um profeta chamado Montano que, junto 
com Prisca e Maximilia, se anunciou 
portador de uma nova revelação. 
Inicialmente, esse novo movimento reagiu 
contra o gnosticismo, contudo, ele mesmo 
se caracterizou por tendências inovadoras. 
As profecias e revelações de Montano 

giravam em torno da segunda vinda e incentivavam o ascetismo (Abstenção de prazeres 
físicos e psicológicos). 

Salientavam fortemente que o fim do mundo estava próximo, e esperavam esse 
acontecimento para a sua própria geração. Insistiam sobre estritas exigências morais, 
como, por exemplo, o celibato, o jejum e uma rígida disciplina moral. Exaltavam o 
martírio e proibiam que seus seguidores fugissem das perseguições. Alguns pecados 
eram imperdoáveis, independente do arrependimento demonstrado. 

Finalmente Montano afirmou ser o Paracleto (Consolador, Advogado, Intercessor), pois 
nele iniciaria e findaria o ministério do Espírito Santo. Prisca e Maximilia abandonaram 
seus respectivos maridos para se dedicarem à obra profética de Montano. Algumas 
vezes, Montano procurava esclarecer que ele era um agente do Espírito Santo, mas 
sempre retornava à sua primeira posição e afirmava ser o Consolador prometido. Sua 
palavra deveria ser observada acima das Escrituras, porque era a palavra para aquele 
tempo do fim. Esse movimento desvaneceu-se no terceiro século no Ocidente e no 
sexto, no Oriente.  

Ascetismo 

Autonegação, visão de que a matéria e o espírito 
estão em oposição um ao outro. O corpo físico, 
com suas necessidades e desejos inerentes, é 
incompatível com o espírito e sua natureza 
divina. O ascetismo defende a ideia de que uma 
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pessoa só alcança uma condição espiritual mais elevada se renunciar à carne e ao 
mundo. 

O ascetismo foi amplamente aceito nas religiões antigas e ainda hoje é uma filosofia 
proeminente, sobretudo nas seitas e religiões orientais. Platão a idealizou. As seitas 
judaicas, como os essênios, praticavam-no fervorosamente e o cristianismo a 
institucionalizou, com o desenvolvimento de várias ordens monásticas. O gnosticismo foi 
o maior defensor dessa filosofia (“Dicionário de religiões, crenças e ocultismo”. George 
A. Mather & Larry A Nichols. Vida, 2000, p. 23). 

Sabélio (180 – 250) 

Nasceu na Líbia, África do Norte, no terceiro século depois 
de Cristo. Depois, mudou-se para a Itália, passando a viver 
em Roma. Ao conhecer o evangelho, logo se tornou um 
pensador respeitado em suas considerações teológicas. 
Recebeu influência do Modalismo (é a crença unicista de 
que Deus se manifestou em carne e não em três pessoas 
distintas) que já estava sendo divulgado na África. 

O Modalismo ocorreu, no início, como um movimento 
asiático, com Noeto de Esmirna. Os principais expoentes do 

movimento: Noeto, Epógono, Cleômenes e Calixto. Na África, foi ensinado por Práxeas 
e na Líbia, defendido por Sabélio. Hoje, o Modalismo é muito conhecido pelo nome 
sabelianismo, devido à influência intelectual fornecida por Sabélio. O objetivo de Sabélio 
era preservar o monoteísmo a qualquer custo. Tinha um objetivo em vista que, pensava, 
justificava os meios. 

Ensinava que havia uma única essência na divindade, contudo, rejeitava o conceito de 
três Pessoas em uma só essência. Afirmava que isso designaria um culto triteísta, isto é, 
de três deuses. A questão poderia ser resolvida, afirmava, pelo conceito de que Deus se 
apresentaria com diversas faces ou manifestações. Primeiramente, Deus se apresentou 
como Deus Pai, gerando, criando e administrando. Em seguida, como Deus Filho, 
mediando, redimindo, executando a justiça. E finalmente e sucessivamente, como Deus 
Espírito Santo, fazendo a manutenção das obras anteriores, sustentando e guardando. 
Uma só Pessoa e três manifestações temporárias e sucessivas. 
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Mani (216 - 277) 

Nasceu por volta de 216 d.C. na Babilônia. Foi 
considerado por alguns como o último dos gnósticos. 
Diferente dos demais hereges, desenvolveu-se fora do 
cristianismo. Todavia, era um rival do evangelho.  

Seus ensinos buscavam respaldo no cristianismo. Afirmava, 
por exemplo, ser o Paracleto, o profeta final. Em seus 
ensinos enfatizava a purificação pelos rituais. Em 243 d.C., 
o profeta Mani teve seus ensinamentos reconhecidos por 
Ardashir, rei sassânida (Índia). Então, a nova fé teve o seu 
“pentecostes”, analogia traçada pelos maniqueístas. 

Durante 34 anos, Mani e seus discípulos intensificaram seu trabalho pelo leste da Ásia, 
Sul e Oeste da África do Norte e Europa. 

A base do maniqueísmo engloba um Deus teísta que se revela ao homem. Deus usou 
diversos servos, como Buda, Zoroastro, Jesus e, finalmente, Mani. Deveriam seus 
discípulos praticar o ascetismo e evitar a participação em alguma morte, mesmo de 
animais ou plantas. Deveriam evitar o casamento, antes, abraçarem o celibato.  

O universo é dualista, existem duas linhas morais em existência, distintas, eternas e 
invictas: a luz e as trevas. 

A remissão ocorre pela gnosis, conhecimento especial que os iniciados conquistavam. 
Entre os remidos há duas classes, os eleitos e os ouvintes.  

Os eleitos não podiam nem mesmo matar uma planta, por isso eram servidos pelos 
ouvintes, que podiam matar plantas, mas nunca animais ou até mesmo comê-los.  

Os eleitos subiriam, após a morte, para a glória, enquanto os ouvintes passariam por um 
longo processo de purificação. Quanto aos ímpios, continuariam reencarnando na terra. 
Recebeu grande influência de Márcion. 
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Ário (256-336) 

Presbítero de Alexandria entre o fim do terceiro século e o 
início do quarto depois de Cristo. Foi excluído em 313, quando 
diácono, por apoiar, com suas atitudes, o cisma da Igreja no 
Egito. Após a morte do patriarca da Igreja em Alexandria, foi 
recebido novamente como diácono. Depois, nomeado 
presbítero, quando então começou a ensinar que Jesus Cristo 
era um ser criado, sem nenhum dos atributos incomunicáveis 
de Deus, por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência etc, 
pelo que foi censurado, em 318, e excluído, em 321. Mas, 
infelizmente, sua influência já havia sido propagada e diversos 

bispos da Igreja no Oriente aceitaram o novo ensino. 

Em 325, ocorreu o concílio de Nicéia e Ário, apesar de excluído, pôde recorrer de sua 
exclusão, entretanto banido. Ário preparou uma resposta ao Credo Niceno, o que 
impressionou muito o imperador Constantino. Atanásio resistiu à ordem de Constantino 
de receber Ário em comunhão. Então Ário foi deposto e exilado em Gália, falecendo no 
dia em que entraria em comunhão em Constantinopla. 

A base de seu ensino era estabelecer a razão natural como meios de entender a relação 
Deus e Cristo. Haveria uma só Pessoa na divindade. O logos não foi apenas gerado, 
mas literalmente criado. Seria tão-somente um intermediário entre Deus e os homens e, 
devido à sua elevada posição, receberia adoração e glória. 

Concílio de Niceia: resposta a Ário 
 
Para restabelecer a união entre 
os cristãos, o Imperador 
Constantino I convocou o 
Primeiro Concílio de Nicéia em 
325 E.C., um dos mais 
importantes Concílios da Igreja. 
Foram convocados os líderes 
das Igrejas, que ficaram 
aproximadamente um ano e 
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meio discutindo esta questão: “Será que Jesus tem a mesma essência do Pai ou tem 
outra diferente ou tem uma essência parecida?” 
 
Assim nasceu o Credo de Niceia o qual declara que Jesus Cristo é o “Filho Unigênito de 
Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos.” Ele é “Deus de Deus, Luz de luz, 
verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, mas da mesma substância do 
Pai.” Esse mesmo credo deu origem à doutrina que hoje conhecemos como “Trindade”.  
 
No Concílio de Niceia, a doutrina de Ário acabou por ser condenada como herética. 
 
O Credo Niceno-Constantinopolitano ou Símbolo Niceno-Constantinopolitano, é uma 
declaração de fé cristã aceita pelas Igrejas Católica Romana, Luterana, Ortodoxas e 
Anglicanas.  
 
O nome está relacionado com o Primeiro Concílio de Niceia (325 E.C.), no qual foi 
adotado, e com o Primeiro Concílio de Constantinopla (381 E.C.), onde foi aceita uma 
versão revista.  
 
Por esse motivo, este pode ser referido especificamente como o Credo Niceno-
Constantinopolitano. Houve vários outros credos elaborados em reação a doutrinas que 
apareceram posteriormente como heresias, mas este, na sua revisão de 381 E.C., foi o 
último em que as comunhões católica e ortodoxa conseguiram concordar em todos os 
pontos. 
 
Os três Padres Capadócios 

 
Gregório de Nissa (Cesareia, na Capadócia, 330-395), Gregório 
de Nazianzo (Capadócia, 329-389) e Basílio, o Grande, 
conhecidos como os três padres capadócios, intentaram explicar 
a doutrina da Trindade, baseados nas disposições do Concílio 
de Nicéia. Fizeram paralelos com os três estados da água, 
criando exemplos para se entender este dogma. Os padres 
capadócios chegaram à conclusão de que existe apenas 
uma essência de Deus que é percebida em três pessoas. 
 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

40 

Concílio de Éfeso (431 E.C.) 
 

No início do séc. V, o foco foi o problema da 
Natureza de Cristo: em qual proporção ele é 
Deus e em qual proporção ele é homem? 
Assim, surgem duas escolas:  
 
a) Alexandria - Tende a estudar e elaborar 
mais o ponto da divindade de Cristo. Uma 
das ideias que eles ensinavam era que Jesus 
tinha um corpo humano, mas dentro dele 

não havia um alma, mas sim o próprio Deus.  
 
b) Antioquia - Tende a estudar a humanidade de Cristo. Respondeu aos argumentos da 
escola de Alexandria, dizendo que, se Cristo não tinha alma como todos os seres 
humanos, então Ele não poderia ter morrido em lugar de todos os seres humanos. 
 
Antes de tais posturas, Nestório, em Constantinopla, tenta resolver o problema dizendo 
que certamente Cristo tem duas naturezas diferentes: humana e divina, mas que elas não 
se misturam. Esta doutrina de Nestório foi condenada no Concílio de Éfeso no 431. 
 
O Concílio de Éfeso declarou ser "ilegal qualquer homem que apresente, ou escreva, ou 
componha uma Fé diferente como rival ao estabelecido pelos santos Padres reunidos 
com o Espírito Santo em Niceia". O cânon não especificou se isso significava o Credo 
Niceno, adotado pelo Primeiro Concílio de Nicéia, em 325 (E.C.), ou como apresentado 
pelo Primeiro Concílio de Constantinopla em 381 (E.C.). Além disso, condenou o 
pelagianismo.  
 
Oito cânones foram aprovados:  
 
a) Cânones I a V - Condenaram Nestório e seus seguidores como hereges: "Quem não 
confessar que o Emanuel é Deus e que a Santa Virgem é Mãe de Deus, por essa razão 
seja anátema!" (Cânon I) 
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b) Cânon VI - Decretou a deposição do cargo administrativo e a excomunhão para 
aqueles que não aceitassem os decretos do Concílio. 
 
Concílio de Calcedônia (451 E.C.) 
 
O Concílio de Calcedônia foi um concílio ecumênico que se realizou de 8 de outubro a 1 
de novembro de 451 em Calcedônia, uma cidade da Bitínia, na Ásia Menor, frente a 
Constantinopla. Foi o quarto dos primeiros sete concílios da história do cristianismo, 
onde foi repudiada a doutrina de Êutiques relativa ao monofisismo e declarada à 
dualidade humana e divina de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. 
Quatrocentos líderes se reúnem e escrevem o que conhecemos como o Credo ou 
postulado de Calcedônia.  
 
Assim escrevem:  
 
Na linha dos santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo 
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em 
humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de 
uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade, 
consubstancial a nós segundo a humanidade, "semelhante a nós em tudo, com exceção 
do pecado" [Hb 4:15]; gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade, e 
nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, mãe de 
Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho Único que 
devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, 
sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua 
união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma 
só pessoa e uma só hipóstase (Realidade Permanente). (DS 301-302) 
 
Estes concílios transformaram algo tão simples como seguir a Jesus Cristo e seus 
ensinamentos – tais como se encontram de forma clara nas Escrituras – em motivo de 
discussão filosófica neoplatônica. Embora, por um lado, os concílios tenham sido 
tentativas de apresentar e sustentar o cristianismo perante as correntes filosóficas da 
época, por outro lado, foram um afastamento das verdades bíblicas. 
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Apolinário (aprox. 310-390) 
 

Foi bispo de Laodicéia da Síria no final do 
quarto século. Cooperou na reprodução das 
Escrituras.  

Fez oposição à afirmação de Ário quanto à 
criação e à mutabilidade de Cristo. 

Por outro lado, se opôs ao conceito da 
completa união entre as naturezas divina e 
humana em Jesus. Afirmava que Jesus 
não tinha um espírito humano.  

Segundo ele, o espírito de Cristo manipulava o corpo humano. Sua posição inicial era 
contra o arianismo, que negava a divindade de Cristo.  

Em sua opinião, seria mais fácil manter a unidade da Pessoa de Cristo, contanto que o 
logos fosse conceituado apenas como substituto do mais elevado princípio racional do 
homem.  

Contrapondo-se a Ário, ele advogava a autêntica divindade de Cristo, e tentava proteger 
sua impecabilidade substituindo o pneuma (espírito) humano pelo logos, pois julgava 
aquele como sede do pecado. 

Consequentemente, Apolinário negava a própria e autêntica humanidade de Jesus 
Cristo. 

Em 381, o sínodo de Constantinopla declarou contundentemente, entre outros sínodos, 
herética a cristologia de Apolinário. 

Apolinário formou um grupo de discípulos que manteve seus ensinos. Mas não demorou 
muito e o movimento se desfez. 

 

  



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

43 

Nestório (aprox. 375-451) 

Patriarca da Igreja em Constantinopla na metade do quinto 
século depois de Cristo. Seu objetivo de expurgar as heresias na 
região de seu controle encontrou problemas quando expressou 
sua cristologia.  

Encontrava-se em seu tempo idéias divergentes sobre a 
natureza de Cristo. Alguns, aparentemente, negavam a 
existência de duas naturezas em Cristo, postulando uma única 
natureza. Outros, como Teodoro de Mopsuéstia, afirmavam 
que o entendimento deveria partir da completa humanidade de 
Cristo.  

Teodoro negava a residência essencial do logos em Cristo, concedendo somente a 
residência moral. Essa posição realmente substituía a encarnação pela residência moral 
do logos no homem Jesus.  

Contudo, Teodoro declinava das implicações de seu ensino que, inevitavelmente, levaria 
à dupla personalidade em Cristo, duas pessoas entre as quais haveria uma união moral. 
Nestório foi fortemente influenciado pelo seu mestre, Teodoro de Mopsuéstia. 

O nestorianismo é deficiente, não em relação à doutrina das duas naturezas de Cristo, 
mas, sim, quanto à Pessoa de cada uma delas. Concorda com a autêntica e própria 
deidade e a autêntica e própria humanidade, mas não são elas concebidas de forma a 
comporem uma verdadeira unidade, nem a constituírem uma única pessoa.  

As duas naturezas seriam igualmente duas pessoas. Ao invés de mesclar as duas 
naturezas em uma única autoconsciência, o nestorianismo as situava lado a lado, sem 
outra ligação além de mera união moral e simpática entre elas. Jesus seria um 
hospedeiro de Cristo. 

Nestório foi vigorosamente atacado por Cirilo, patriarca de Alexandria, e condenado 
pelo Terceiro Concílio de Éfeso, em 431. 

O movimento nestoriano sobreviveu até o século quatorze. Adotaram o nome de cristãos 
caldeus. A Igreja persa aceitou claramente a cristologia nestoriana. Atingiu expressão 
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culminante no décimo terceiro século, quando dispunha de vinte e cinco arcebispos e 
cerca de duzentos bispos. Nos séculos doze e treze, formou-se a Igreja Nestoriana Unida 
e, atualmente, seus membros são conhecidos como Caldeus Uniatos. Na Índia, são 
conhecidos como cristãos de São Tomé. Hoje, esse movimento está em declínio. 

Pelágio (aprox. 360-420) 

Teólogo britânico, teve uma vida piedosa e exemplar. 
Baseado exatamente nessa questão, desenvolveu conceitos 
sobre a hamartiologia (doutrina que estuda o pecado).  

Sofreu resistência e, finalmente, foi excluído por diversos 
sínodos (Mileve e Cartago), sendo, ainda, condenado no 
Concílio de Éfeso, em 431 d.C. 

Seus ensinos afirmavam que o homem poderia viver isento 
do pecado. Que o homem fora criado a imagem de Deus e, apesar da queda, essa 
imagem é real e viva. Do contrário, o homem não seria aquele homem criado por Deus.  

No pelagianismo a morte é uma companheira do homem, querendo dizer que, pecando 
ou não, Adão finalmente morreria, ainda que não pecasse. O ideal do homem é viver 
obedecendo.  

O pecado original é uma impossibilidade, pois o pecado depende de uma ação 
voluntária do pecador. Afirma ainda que, por uma vida digna, os homens podem atingir 
o céu, mesmo desconhecendo o evangelho.  

Todos serão julgados segundo o que conheciam e o que praticavam. O livre-arbítrio era 
enfatizado em todas as suas afirmações, excluindo a eleição.  

Um século depois, desenvolveu-se o semipelagianismo, que amortecia alguns ensinos 
extravagantes de Pelágio. 
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Eutíquio (aprox. 410-470) 

Viveu em um mosteiro fora de Constantinopla durante a 
primeira metade do quinto século. Discípulo de Cirilo de 
Alexandria, teve grande influência e chefiava mosteiros na 
Igreja oriental.  

Oponente do nestorianismo, afirmava que, por ocasião da 
encarnação, a natureza humana de Cristo foi totalmente 
absorvida pela natureza divina. 

Era de opinião de que os atributos humanos em Cristo haviam 
sido assimilados pelo divino, pelo que seu corpo não seria 
consubstancial como o nosso, que Cristo não seria humano no 

sentido restrito da palavra. 

Esse extremo doutrinário contou com o apoio temporário do chamado Sínodo dos 
Ladrões (em 449 d.C.). Essa decisão foi anulada mais tarde pelo Concílio de 
Calcedônia, em 451 depois de Cristo. 

O Sínodo dos Ladrões recebeu esse nome porque seus participantes roubavam 
características da doutrina Cristocêntrica. Por esse motivo,  

Eutíquio foi afastado de suas atividades eclesiásticas. Mas a Igreja egípcia continuou 
apoiando a doutrina de Eutíquio e manteve seus ensinos por algum tempo.  

Então, o eutiquianismo surge novamente no movimento monofisista. 
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5. A IDADE MÉDIA 

O termo idade média foi cunhado por Christopher Keller (1634-1680) num livro 
publicado em 1669 onde ele divide a história do Ocidente em três períodos: a história 
antiga, a história medieval e a história moderna. A Idade média é um período de 
obscuridade tanto cultural como espiritual por isso muitos historiadores a denominam 
idade das trevas.  

A sociedade caracterizava-se pelo sistema feudal que era essencialmente agrário em sua 
estrutura. No começo do séc. V, Roma havia sido invadida pelos bárbaros, dava-se 
então a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C). Do séc. V ao séc. X a igreja 
medieval passa por várias transformações. Com Gregório I, nasce o apogeu da 
supremacia do bispo de Roma, enquanto o império bizantino tinha que lidar com as 
invasões islâmicas. A arte e a religiosidade popular conservam formas de expressão 
herdadas do passado. 

Cristianismo Ocidental 

O cristianismo Medieval que nessa época já tinha tomado a forma de catolicismo tornou-
se um misto de superstição, ambição política, especulação vazia, imoralidade chocante e 
prepotência absurda. O papado, as Cruzadas, as relíquias, a Inquisição, a venda de 
indulgências e as práticas religiosas de um modo geral, são apenas algumas referências 
históricas de como uma instituição divina pode se corromper a tal ponto, quando deixa 
de se guiar pelo padrão infalível das Sagradas Escrituras.  

Com exceção de alguns grupos, como Paulicianos, Valdenses, Lolardos, Hussitas e 
outras manifestações menos significativas que houve dentro deste período, a situação 
como um todo estava bem longe do Cristianismo apostólico.  

As poucas luzes que escassamente brilhavam aqui e acolá eram constantemente 
ameaçadas e sufocadas pelo despotismo papal. E embora a Igreja verdadeira jamais 
deixasse de existir e cristãos sinceros houvesse em todos os séculos, uma reforma interna 
era a única coisa que poderia salvar da morte a verdadeira fé em Cristo, reforma esta, 
muitas vezes proposta e muitas vezes rejeitada. Mas a tocha tornaria a arder. 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

47 

Por toda a Era Medieval, a Igreja Católica Romana manteve o monopólio religioso do 
Ocidente europeu. Pertencer à Igreja era conseqüência automática do nascimento e não 
havia lei ou costume que permitisse a alguém renunciar a ela.  

A dominação espiritual da Igreja se estendia à Toda a Europa. Impossível compreender 
o papel e a influência da Igreja Católica Romana na Era Medieval sem a compreensão 
de suas doutrinas religiosas básicas. 

Durante esse período foi intenso o desenvolvimento litúrgico e doutrinário da Igreja. 
Com a ascensão do bispo romano, a Igreja tornou-se a senhora do Império. Era já 
vigente a ideia de que o poder espiritual era superior ao poder temporal: com a teoria 
das duas espadas os papas erigiam e depunham imperadores. A arma utilizada pelos 
papas era a excomunhão e o interdito. Nenhum rei queria perder sua alma para sempre 
num inferno de fogo, então por vezes, submetia-se aos ditamos dos papas. A 
excomunhão não implicava somente em prejuízos espirituais.  

De fato, excomungado o rei, seus vassalos ficavam libertos dos juramentos que lhe 
haviam feito e muitas vezes isso era desculpa suficiente para que se rebelassem. Na 
época do imperador Pepino, breve surgiram As Pseudo-decretais ou decretais pseudo-
isidorianas (754 – 852). Eram falsificações entre as quais se encontrava a tal “doação de 
Constantino”. Neste documento constava uma suposta dádiva que o imperador fizera ao 
bispo de Roma, doando-lhe todas as terras do império em recompensa de uma cura 
recebida. Colocava o bispo de Roma como”caput totius orbis”  (cabeça de toda a terra), 
tanto sobre a igreja (poder espiritual) como sobre os territórios (poder temporal). Esta 
falsificação foi considerada autentica até o século XV, e ajudou muito o bispo romano 
reforçar o primado papal, dando um aparente fundamento jurídico às pretensões dos 
papas. Os papas usaram e abusaram destes falsos documentos! 

Com todo esse poder nas mãos, a Igreja Católica Romana procurou recuperar os 
territórios perdidos pelos bárbaros e empreendeu uma grande campanha de 
evangelização. Apesar desse zelo missionário houve grandes transformações na doutrina 
da igreja. A simplicidade do culto cristão deu lugar a várias inovações de caráter 
duvidoso. Do séc. IV ao séc. XIII foram várias as doutrinas extrabíblicas adotadas pelo 
catolicismo.  
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Vejamos algumas delas: 

 Ano 431, a igreja começa a cultuar Maria como mãe de Deus.  
 Ano 503, decretam a existência do purgatório  
 Ano 783, iniciam a veneração de imagens (idolatria).  
 Ano 933, a igreja institui a “Canonização” de santos.  
 Ano 1074, instituído o Celibato.  
 Ano 1190, começam a conceder perdão e favores espirituais por dinheiro! A 

igreja inicia os negócios com as indulgências.  
 Em 1208 começaram na missa, a “levantar” a hóstia para ser adorada;  
 Ano 1215, o papa Inocêncio III, por decreto instituiu a Transubstanciação, 

“valorizando” sobremaneira a Missa. 

Cristianismo Oriental 

As causas da separação da igreja oriental da ocidental não foi algo repentino, mas uma 
longa sucessão de fatores que culminaram no chamado “Grande Cisma”. 
Inconscientemente o passo da separação havia sido dado quando Constantino transferiu 
a sede do Império, de Roma para Constantinopla em 330. Depois veio Teodósio em 
395 com a separação do Império em duas partes com líderes eclesiásticos distintos. 
Junta-se a isto algumas diferenças de caráter litúrgico e doutrinário que há anos vinham 
incomodando as duas igrejas como por exemplo, o incidente no século II sobre a 
questão da páscoa e depois com a eleição do patriarca Fócio e sua defesa sobre a 
questão “filioque”( é uma expressão latina que significa "e do Filho" e representa a doutrina 

que afirma a procedência do Espírito Santo do Pai «e do filho), a qual o papa questionou 
severamente. Também não menos importante é a oposição política entre Constantinopla 
e o “império” de Carlos Magno. 

Finalmente a tão abalada comunhão entre as duas igrejas recebeu o selo do cisma em 
1054 quando o Papa e o patriarca do oriente se excomungaram mutuamente por causa 
duma disputa sobre a eucaristia. Desde então surgiram duas igrejas: a ortodoxa grega 
(Oriental) e a Católica Romana (Ocidental). O cristianismo oriental possui uma 
cosmovisão diferente da ocidental. Enquanto a igreja do ocidente experimentou várias 
transformações a igreja do oriente permaneceu estática, tanto na doutrina como na 
liturgia. A teologia ocidental era mais inclinada a assuntos práticos enquanto que a 
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oriental tendia mais para soluções de assuntos teológicos em termos filosóficos. Haja 
vista, que a maioria das controvérsias religiosas entre 325 e 451 surgiram no oriente. 

Enquanto a igreja no ocidente ficou livre do jugo do império, a do oriente ficou 
subordinada a este. Em 726 surge a controvérsia iconoclasta levada a cabo por Leão III, 
uma verdadeira cruzada contra o uso de imagens.  

A igreja ortodoxa engajou também na obra missionária, levando o evangelho aos 
búlgaros e russos. Produziu vários teólogos capacitados como, por exemplo, João 
Damasceno, o Tomás de Aquino do Oriente. O choque do islamismo no século VII  e a 
perda de gente e de terras para os muçulmanos junto com dois séculos de desavenças 
quanto ao uso de imagens estagnaram o cristianismo no oriente. 

A influência do Islã 
 
No final do século VIII, muitos dos grandes centros do cristianismo já haviam perdido 
quase toda conexão com o cristianismo. No século XI, temos a dominação dos turcos e 
do Islã em quase todo o outrora Império Romano, até mesmo em Constantinopla, 
Jerusalém, Egito, Espanha e Portugal, eliminando de forma considerável a presença 
cristã em algumas regiões. Segundo o historiador Baker, o problema foi que tanto as 
Igrejas Orientais como as Ocidentais falharam em dar a Bíblia para as pessoas na sua 
própria língua. As pessoas ao não saberem a língua das Escrituras, não são capacitadas 
nem entendem o poder das Escrituras. O segundo ponto que Baker coloca é que a Igreja 
da época ficou embebida em Poder além de criar mitos e lendas irrelevantes no 
cristianismo que não tem bases na Bíblia. Por outro lado, no século XI, a Igreja já tinha 
perdido todo o seu zelo missionário. 
 
Patrício da Irlanda 
 

Nascido na costa oeste da Grã-Bretanha, a pequena localidade 
galesa de Banwen é frequentemente referida como seu lugar de 
nascimento, embora haja muitas hipóteses sobre este fato. 
Quando tinha dezesseis anos, foi capturado e vendido como 
escravo para a Irlanda, de onde escapou e retornou à casa de 
sua família seis anos mais tarde. Iniciou então sua vida religiosa e 
retornou para a ilha de onde tinha fugido para pregar o 
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Evangelho. Converteu centenas de pessoas, muitas delas se tornaram monges. Assim 
surgiram grandes missionários para pregar as boas novas na Inglaterra, na Irlanda, na 
Escócia. 

As Cruzadas 

As Foram expedições de caráter religioso, econômico, social e 
militar, que se formaram na Europa, entre os séculos XI e XIII, 
contra os heréticos medievais (Valdenses e Albigenses) e os 
muçulmanos. Formada preponderantemente pelo fervor religioso 
cristão Europeu. 

As Causas, das cruzadas estão ligadas ao fator religioso. Numa 
sociedade dominada pela manipulação religiosa por parte da 
Igreja de Roma Católica, as pessoas estavam presas as crendices, 

uma delas era purificar a alma pelos atos de penitencias, entre elas estava fazer 
peregrinação a terra de Israel, embora na seja errado, mais foi usado isso com outros 
pretextos, mas isso ficou difícil quando os turcos seldjúcidas proibiram as peregrinações 
ao santo sepulcro. Assim o Papa Urbano II, no concilio de Clermont, Organizou-se a 
primeira cruzada, para libertar a terra santa dos infiéis.  

Fatores que motivaram as cruzadas:  

 Tentativa do papa de unir a igreja ocidental e a igreja oriental; 
 Tentativa dos nobres europeus de se aproximarem de terras no oriente; 
 Tentativa de conquistar novos mercados para cidades italianas; 
 Tentativa de solucionar o problema da explosão demográfica européia; 
 Tentativa da igreja católica de expandir sua religião. 
 Entre os séculos XI e XIII ocorreram 8 cruzadas, com a participação de senhores e 

reis de várias nações cristãs do continente europeu. 

A Primeira Cruzada (1096-1099) 

É também conhecida como “Cruzada dos Nobres”. Foi organizada durante o ano de 
1096, com a partida dos nobres no outono daquele mesmo ano. Em abril de 1097, 
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estavam em Constantinopla solicitando o apoio do imperador bizantino Aleixo 
Comneno. 

Os nobres tinham o objetivo de alcançar Antioquia e, no caminho, tomaram a cidade de 
Nicéia, que estava sob domínio turco. Continuam a sua jornada e seguem o seu 
caminho rumo a Jerusalém. 

Os cruzados conseguem escalar as muralhas de Jerusalém e invadem a Terra Santa, 
provocando um massacre. Após a vitória, estabeleceram quatro estados cristãos: o 
Condado de Edis, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de 
Jerusalém. 

A Segunda Cruzada (1147-1148) 

Também conhecida como “Cruzada dos Reis”, foi pregada por Eugênio III e São 
Bernardo, contando com a participação do Rei Luis VII da França e Conrado III da 
Alemanha. 

Esta cruzada não obteve êxito. O Rei Luis VII atravessou o território inimigo em pleno 
inverno, o que causou a morte de muitos homens devido ao frio e à fome. 

Depois de outra tentativa falha, ao tentar sitiar Damasco e cometer mais erros 
estratégicos, os exércitos cruzados desistem e retornam para a Europa. 

A Terceira Cruzada (1189-1192) 

Com o apoio do papa Inocêncio III, os reis Filipe Augusto (França), Ricardo Coração de 
Leão (Inglaterra) e Frederico Barba-Roxa (Sacro-Império) resolveram partir para uma 
Nova Cruzada. 

Barba-Roxa lutou e venceu os muçulmanos, mas, logo depois morreu afogado ao 
atravessar um rio a caminho de Jerusalém. Sem a sua liderança, o enorme exército 
rapidamente se desintegrou. 

Após algumas batalhas, Jerusalém manteve-se sob o poder dos turcos. 
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A Quarta Cruzada (1202-1204) 

Não alcançou os objetivos, pois chegou a Constantinopla, mas desistiu de seguir até 
Jerusalém. Após a invasão a Constantinopla, os cruzados e venezianos formaram o 
Império Latino de Constantinopla, alcançando o domínio do monopólio do comércio. 

A Cruzada das Crianças 

Em 1212 foi organizada uma expedição formada por crianças, pois acreditava-se que, 
por serem puras (sem pecados), elas seriam recompensadas por Deus. 

Durante o percurso até a Palestina, algumas crianças afogaram-se numa tempestade e o 
restante foi vendida como escravas. 

A Quinta Cruzada (1217-1221) 

Cristãos de vários países europeus se reuniram em São João D’Arce para uma nova 
tentativa de reconquistar Jerusalém. Deixam o Egito sem alcançar o seu objetivo. 

A Sexta Cruzada (1228-1229) 

Liderada por Frederico II, nesta expedição os cruzados conseguiram negociar com os 
muçulmanos, que também estavam divididos e cansados das lutas. As negociações 
duraram todo o inverno e selou-se um acordo de paz, no qual os cristãos conseguiram as 
cidades de Jerusalém, Belém e Nazaré. 

A Sétima Cruzada (1248-1250) 

A conquista de Frederico foi breve (Jerusalém foi reconquistada pelos muçulmanos em 
1234) e o Rei Luis IX (França) resolve organizar uma nova Cruzada. 

Não houve êxito na empreitada, e Luis e todo seu exército foram cercados e feitos 
prisioneiros. Os nobres pagaram pela sua liberdade, já os demais foram vendidos como 
escravos ou mortos em batalha. 
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A Oitava Cruzada (1270) 

Durante os anos de 1265 e 1268, os egípcios mamelucos conquistaram vários territórios. 
O rei francês Luis IX retoma o espírito das Cruzadas, no entanto, agora o objetivo era a 
convenção do Emir de Tunis. 

Nenhuma das cruzadas obteve o sucesso esperado e foram abandonadas. 

 
Tomás de Aquino 
 

Tomás nasceu em Aquino por volta de 1225, no castelo do pai 
Conde Landulf de Aquino, localizado em Roccasecca, no 
mesmo Condado de Aquino – Reino da Sicília, no atual Lácio. 
Aos cinco anos, Tomás começou sua instrução inicial em Monte 
Cassino, 
mas, depois do conflito militar que ocorreu entre o Imperador 
Frederico II e o Papa Gregório IX na abadia, no início de 1239, 
Landulf e Teodora matricularam Tomás na studium generale – 
universidade –, que havia sido criada recentemente por 
Frederico II em Nápoles.[4] Foi lá que Tomás provavelmente foi 
introduzido nas obras de Aristóteles, Averróis e Maimônides, 

todos que influenciariam sua filosofia teológica. 
 
Os aportes de Tomás de Aquino são os seguintes: 
 
a) O uso da Razão para a Teologia Cristã: Tomás começou a construir a Teologia para 
coisas que vão muito além da Bíblia, com elaborações extensas e desnecessárias. A 
igreja o chama o Doctor Angelicus. Ele deu forma a todas as doutrinas clássicas do 
Catolicismo Romano de hoje. Foi Tomás de Aquino quem definiu a teoria clássica sobre 
o que é sacramento. 
 
b) Relação de Igreja e Estado: o governo – Estado – é algo positivo e natural do ser 
humano. Ele menciona que um bom governo seria um governo cristão. Assim, ele 
justifica o que estava acontecendo na Europa daquela época que era a junção da Igreja 
com o Governo. 
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A Inquisição 
 
Instituição Judicial criada na Idade Média para localizar, processar e sentenciar as 
pessoas culpadas de heresias.  
No Século XII, como resposta à heresia Albigense, o papa Inocêncio III, organizou uma 

cruzada contra esta comunidade. Mas não foi eficaz, e a 
inquisição oficializou-se em 1231, com o Papa Gregório IX. 
Os inquisidores eram franciscanos e dominicanos, 
nomeados pelo papa.  
 
Vejamos alguns fatos sobre a inquisição: 
 

 O herege espanhol Prisciliano foi condenado à 
morte pelos bispos espanhóis no ano de 1385; 

 No século X, destacaram-se muitos casos de 
execuções de hereges na fogueira ou por estrangulamento; 

 Em 1198, papa Inocêncio III liderou uma cruzada 
contra os albigenses (Hereges do Sul da França), com 
execuções em massa; 

 Em 1229, sobre o concilio de tolouse, cria-se a inquisição ou Tribunal do santo 
oficio, na liderança do Papa Gregório IX; 

 Em 1252, o papa Inocêncio IV publicou um documento chamado AD 
exstirpanda, no qual vociferou: “Os hereges devem ser esmagados como 
serpentes venenosas”,  

 
Cronologia do Horror 
 

 Em 1208 houve um grande extermínio de cristãos albaneses; 
 Em 1420-8 O frade Torquemada comandou, por oito anos, a morte 10.200 

protestantes e intelectuais que foram queimados vivos, na Espanha, 31.191 
cristãos não-católicos foram mortos, 291.450 martirizados e dois milhões banidos; 

 Em 1500-58, Carlos V eliminou, por ordem do papa, 50.000 cristãos alemães; 
 Em 1566-72 O Papa Pio V, Exterminou 100.000 Anabatistas; 
 Em 1572-1585, Papa Gregório XIII, organizou, com os Jesuítas, o extermínio dos 

protestantes franceses, matando, na noite de 24 de agosto 1572, 70.000 deles; 
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 Em 1590, o catolicismo eliminou cerca de 200.00 cristãos huguenotes; 
 Em 1618-48 Guerra de extermínio aos protestantes que tirou a vida de 

15.000.000 de pessoas. 
 
Métodos de tortura 
 

Processos de tortura: 
 
 A manjedoura, para 
deslocar as juntas do 
corpo;  

 Arrancamento de 
Unhas; 

 Ferro em brasa sobre 
várias partes do corpo; 

 Rolar o corpo sobre 
lâminas afiadas; 

 “Botas Espanholas”, 
para esmagar as 
pernas e os pés; 

 A virgem de ferro, um pequeno compartimento em forma humana aparelhado com 
facas que, ao ser fechado, dilacerava o corpo da vítima; 

 Suspensão violenta do corpo, amarrado pelos pés, provocando deslocamento das 
juntas; 

 Chumbo derretido no ouvido e na boca; 
 Arrancamento de olhos; 
 Açoites com crueldade; 
 Os hereges eram forçados a pula de abismos em cima de paus pontiagudos; 
 Os hereges eram forçados a engolir pedaços do próprio corpo, excrementos e urina; 
 A roda do despedaçamento, que funcionou na Inglaterra, Holanda e Alemanha, e 
destinava-se a triturar os corpos dos hereges; 

  O “Balcão de estiramento”, usado para desmembrar o corpo das vítimas; 
  O “esmaga-cabeça”, uma máquina usada que esmagava lentamente a cabeça do 
condenado; 
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A chamada “Santa Inquisição”, foi dos maiores crimes contra a humanidade, um 
capitulo sombrio para a História do Cristianismo, muitas vidas foram ceifadas e muito 
sangue derramado. 
 
A Escolástica 
 
Representa o Último período do pensamento cristão medieval, entre o começo do século 
IX até o fim do século XVI. Se tratava da Filosofia ensinada, pelos mestres, nas escolas 
da Época. Assuntos ensinados eram, gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, 
astronomia e música, surge pelo redescobrimento das teorias filosóficas de Aristóteles.  
Obras como as do Rabino Moisés Maimônides e Isagoge de Porfírio são abraçadas pelos 
Cristãos. Tudo girava em torno da razão e da lógica. Possui três períodos: 1º chamado 
de agostiniano, filosofia neoplatônica, 2ºThomás de Aquino e sua teologia aristotélica, 
3ºagostinianismo com tendências ao concretismo moderno. Temos duas correntes: Os 
Místicos e Dialéticos. Grandes nomes da escolástica: João Scoto Erígena, Pedro Damião 
( Sec. XI), São Bernardo de Claraval e Anselmo de Aosta (Sec. XI), Pedro Aberlado 
(Sec. XII) entre outros. Podemos dizer que a Escolástica foi o exemplo para criar a 
Universidade como conhecemos hoje.  
 
Quando os discípulos de Jesus têm que lutar contra a cultura que vai contra o 
evangelho, eles estão na melhor posição possível, mas quando controlam o poder 
temporal estão mais fracos. Assim, vemos a corrupção dos Bispos e do Papado:  
 
a) a prática da simonia (compra ou venda ilícita de coisas espirituais (como indulgências 
e sacramentos) ou temporais ligados os espirituais (como os benefícios eclesiásticos);  
b) a tortura, perseguição e morte daqueles que não concordavam com a posição da 
Igreja;  
c) a religião usada como pretexto para a conquista política. 
 
Rumores da Reforma Protestante 
 
Na Igreja dos sécs. XIII e XIV, era comum a prática da simonia, isto é a compra e venda 
de cargos eclesiásticos – lembrando a história de Simão, o Mago, no livro de Atos. A 
Igreja se tornou muito corrupta. O Papa, o Bispo e os Padres exerciam uma autoridade 
enorme sobre a vida das pessoas. Além disso, a Igreja Católica começou a venda de 
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Indulgências baseada no argumento de que somente a Igreja (Católica) tinha o poder de 
perdoar pecados.  
 
O Papa dizia ter o poder de escolher quando liberar o perdão dos pecados, proibindo 
aos bispos e padres perdoar certos pecados, como por exemplo, traição política. Assim, 
o Pontificado criou terror entre as pessoas, as quais não queriam morrer tendo pecados, 
em função da punição e do juízo divino. Por isso, surgiu a idéia da venda de 
indulgências.  
 
No século XVI, já era comum tal prática, que consistia em dar certa quantidade de 
dinheiro de acordo com o tipo de pecado, em troca de um documento que declarava o 
perdão dos pecados dessa pessoa. Outra prática comum era a compra de indulgência 
para parentes que estavam no purgatório. Pela doutrina do purgatório, a pessoa 
comprava o perdão para seu parente, e então o Papa rezaria para tirar o morto do 
sofrimento do purgatório. Ainda que o Concílio de Trento regulamentasse a venda 
indiscriminada de indulgências, a prática ainda hoje está em vigor.  
 
Por outro lado, já se encontrava muito desenvolvida na Igreja Católica a doutrina sobre 
as obras para salvação, mas não no sentido bíblico, como trata Tiago em sua carta – que 
consiste em praticar e viver a nossa fé de acordo com os mandamentos de Deus. 
Segundo a teologia católica, a “Igreja concede a salvação de seus pecados na medida 
em que a pessoa realiza obras [trabalhos] que a Igreja peça para ela”.  
 
Se a pessoa não o fizesse, não seria perdoada e perderia sua salvação. Nesse contexto, 
entendemos a obra de Martinho Lutero e João Calvino. Quando Lutero diz que somos 
salvos apenas pela fé, não quer dizer que não precisamos dos mandamentos nem de 
fazer obras de justiça, mas sim que sua crença em Deus é suficiente para você já não 
mais trabalhar para a Igreja para ser perdoado. 

A faísca veio em 1517, ocasião em que a campanha das indulgências para a basílica de 
São Pedro em Roma estava a todo vapor. Tetzel um padre dominicano, pregava sobre 
as indulgências com grande exibicionismo: diz que cada vez que cai a moeda na bolsa 
do frade, uma alma sai do purgatório. 

Diante disso, Lutero resolveu protestar fixando suas 95 teses condenando o uso das 
indulgências. A resposta do papa Leão X, veio na bula “Exsurge Domine” ameaçando 
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Lutero de excomunhão. Mas já era tarde demais pois as teses de Lutero já haviam sido 
distribuídas por toda a Alemanha. Lutero então foi chamado a comparecer a dieta de 
Worms para se retratar. Porém respondeu ele que não poderia se retratar de nada do 
que disse. Foi na dieta de Spira em 1529 que os cristãos reformistas foram apelidados 
pela primeira vez de “protestantes”, devido ao protesto que os príncipes alemães fizeram 
ante o autoritarismo do catolicismo. 

Nessa época, os ideais da reforma já estavam estourando em diversas partes como em 
Zurique sob o comando de Zuinglio, na França sob a liderança de Calvino e nos países 
baixos. 

Em todos estes países houve perseguição aos reformadores e aos novos protestantes. A 
perseguição veio se intensificar ainda mais com a chamada “Contra Reforma” 
promovida pelo catolicismo, como método de represália. O movimento de reforma foi 
seguido de cem anos de guerras religiosas dos reis católicos contra os protestantes. Mas a 
reforma prosperou pois não era obra de homem, mas de Deus! Igrejas protestantes 
foram fundadas em todas as partes do mundo. Hoje graças a Deus, uma grande parcela 
da população Ocidental é protestante. E o Brasil caminha a passos largos para ser 
conquistado totalmente pelo protestantismo. 

As Teses de Martinho Lutera (31 de Outubro 1517) 

Colocaremos aqui a principais teses das 95:  

1.Ao dizer: “Fazei penitência”, etc. [Mt 4.17], o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo 
quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. 

10. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos 
moribundos penitências canônicas para o purgatório. 

28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça; a 
intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. 

36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela de 
pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência 
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45. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar 
com indulgências obtém para si não as indulgências do papa, mas a ira de Deus. 

54. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto 
ou mais tempo às indulgências do que a ela. 

62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de 
Deus. 

63. Este tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os 
primeiros sejam os últimos. 

64. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, e com razão, 
pois faz dos últimos os primeiros. 

84. Do mesmo modo: que nova piedade de Deus e do papa é essa: por causa do 
dinheiro, permitem ao ímpio e inimigo redimir uma alma piedosa e amiga de Deus, 
porém não a redimem por causa da necessidade da mesma alma piedosa e dileta, 
por amor gratuito? 

Os Pré-Reformadores 
 
Albigenses (1170) 
 
Também conhecidos como cátaros, conseguiram proeminência no sul da 
França.  Rejeitavam a autoridade da Tradição, opunham-se a doutrinas romanas como 
purgatório, adoração de imagens, e pretensões sacerdotais.  
 
Tinham alguns desvios teológicos graves, é verdade, tais como rejeição do Antigo 
Testamento, por essa razão, distribuíam ao povo somente o Novo Testamento.  
 
O papa Inocêncio III, mobilizou contra eles uma "cruzada" que gerou no extermínio dos 
albigenses. Não somente eles, mas também quase toda população, tanto católica, 
quanto a população considerada herética. 
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Valdenses (1170) 
 
Tiveram como mentor um homem chamado Pedro Valdo, um comerciante de Lyon que 
lia, explicava e distribuía as Escrituras, com as quais contestava os costumes e doutrinas 
dos católicos romanos. Pedro Valdo fundou uma ordem de evangelistas itinerantes 
conhecida como os "pobres de Lyon" que viajavam pelo centro e sul da França 
ganhando adeptos. Foram perseguidos, expulsos da França, contudo encontraram 
abrigo nos vales do norte da Itália e hoje constituem parte do pequeno grupo de 
protestantes na Itália. 
 

John Tauler (1300-1361) 

Tauler nasceu na cidade de Strasbourg Alemanha por volta de 
1300. Entrou para a ordem dominicana local aos quinze anos de 
idade, onde deve ter recebido uma Mas não importa muito a 
natureza de sua formação, sua compreensão das realidades 
teológicas era profunda e por volta de 1325 foi ordenado padre 
dominicano. 

Uma razão para sua imensa popularidade em vida deve ter sido o 
fato que viajou muito. Em 1339 sua comunidade foi forçada a 

deixar Strasburg para Basle devido a uma interdição papal a esta cidade. Ele optou por 
ser leal ao imperador em sua disputa com o Papa João XXII. 

Só em 1498 seus sermões formam publicados em Leipzig, sendo a tradução latina de 
Laurentius Surius, impressa em Colônia em 1548, a que difundiu seu pensamento. 

A edição impressa em Augsburg em 1508 foi lida Lutero. Ele referia-se a sua teologia, 
similar a dos antigos, em carta a Spalatin em 1516. Ele admirava sua defesa de uma 
completa submissão à vontade de Deus e suas notas sobre os sofrimentos que 
atormentam as almas devotas. 

O fundamento, para Tauler, é a essência de nossa alma e é o lugar onde vamos ter 
contato direto com a Divindade. Enfatiza que neste nível profundo somos guiados por 
uma fome insaciável por Deus e uma predisposição para recebê-lo. Os textos enfatizam 
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também que devemos abandonar o egoísmo e nossa vontade própria se queremos nos 
unir a Deus, e Tauler dá a maior relevância ao papel de Cristo neste processo. A atitude 
que devemos aprender é essencialmente a passividade, deixando Deus trabalhar em 
nós. 

De fato, em geral Tauler creditava o imenso valor espiritual das tribulações diárias, e 
como estas servem para distinguir a verdadeira da falsa testemunha. Tauler demonstra 
uma grande compreensão de nossos períodos de fraqueza e falha. 

Ele adoeceu em 1360, sendo tratado por sua irmã. Morreu em 16 de junho de 1361. 
Seu túmulo pode ser visitado na igreja luterana em Strasburg, construída na local da 
antiga igreja dominicana, que foi destruída por um incêndio em 1870. 

Lutero, entendeu a doutrina da justificação por meio das Sagradas Escrituras, mas foram 
os escritos de Tauler que corroboraram para que isso fosse possível. A influência 
principal dos escritos de Tauler ocorreu por conta de sua sistematização empenhada 
nessa doutrina: a justificação. 

Os considerados pré-reformadores foram intelectuais que manifestaram suas 
insatisfações espirituais por não encontrarem na igreja romana, espaço para que 
pudessem exercitar sua fé.  

Essas insatisfações não tinham por objetivo criar uma nova igreja, mas, sim, fazer que a 
igreja romana voltasse à orientação da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.  

Dessa maneira, a Reforma deve ser vista como um movimento interno por parte de 
“católicos” comprometidos com a Palavra de Deus. 

Inicialmente, a Reforma tratou-se de um manifesto popular e, num segundo momento, 
esse manifesto foi incorporado à erudição dos intelectuais John Wycliff, John Huss e 
William Tyndale. 
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John Wyclif (1320 ou 1328 - 1384) 

Sua família era tradicional na região de Yorkshire, seu 
local de nascimento. Não há certeza sobre o ano de 
seu nascimento, há variações de 1320 a 1328. Na 
universidade, Wyclif aplicou-se nos estudos de 
teologia, filosofia e legislação canônica. Tornou-se 
sacerdote e depois serviu como professor no Balliol 

College, ainda em Oxford. Por volta de 1365 tornou-se bacharel em teologia e, em 
1372, doutor em teologia. 

Como teólogo, logo destacou-se pela firme defesa dos interesses nacionais contra as 
demandas do papado, ganhou reputação de patriota e reformista. Wyclif afirmavou que 
havia um grande contraste entre o que a Igreja era e o que deveria ser, por isso defendia 
reformas. Suas ideias apontavam a contradição entre várias normas do clero e os 
ensinos de Jesus e seus apóstolos. 

Uma destas contradições era a questão das propriedades e da riqueza do clero. Wyclif 
queria o retorno da Igreja aos primitivos tempos dos evangelistas, algo que, na sua visão, 
era incompatível com o poder temporal do papado e dos cardeais. Logo, a cátedra 
deixou de ser o único meio de propagação de suas ideias, ao iniciar a escrita de seu 
trabalho mais importante, a Summa theologiae.  

Entre as ideias mais revolucionárias desta obra, está a afirmação de que, nos assuntos de 
ordem material, o rei está acima do papa e que a Igreja deveria renunciar a qualquer 
tipo de poder temporal. Sua obra seguinte, De Civili Dominio, aprofunda as críticas ao 
Papado de Avignon (onde esteve a sede da Igreja romana entre 1309 até 1377), com 
seu sistema de venda de indulgências e a vida mundana e luxuosa de padres, bispos e 
religiosos sustentados com dinheiro do povo. Wyclif defendia que era tarefa do Estado 
lutar contra o que considerava abusos do papado. A obra contém 18 teses, que vieram a 
público em Oxford em 1376. 

Suas ideias espalharam-se com grande rapidez, em parte pelos interesses da nobreza em 
confiscar os bens então em poder da igreja. Wyclif pregava nas igrejas em Londres e sua 
mensagem era bem recebida. 
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Apesar de sua crescente popularidade, a igreja apressou-se em censurar Wyclif. Em 19 
de fevereiro de 1377, Wyclif é intimado a apresentar-se diante do bispo de Londres para 
explanar-lhe seus ensinamentos. Compareceu acompanhado de vários amigos influentes 
e quatro monges foram seus advogados.  

Uma multidão aglomerou-se na igreja para apoiar Wyclif e houve animosidades com o 
bispo. Isto irritou ainda mais o clero e os ataques contra Wyclif se intensificaram, 
acusando-o de blasfêmia, orgulho e heresia. Enquanto isso, os partidos no Parlamento 
inglês pareciam convictos de que os monges poderiam ser melhor controlados se fossem 
aliviados de suas obrigações seculares. 

É importante lembrar que, nesse período, desenrolava-se a Guerra dos Cem Anos entre 
a França e a Inglaterra. Na Inglaterra daquele tempo, tudo que era identificado como 
francês era visto como inimigo e nessa visão se incluiu a Igreja, pois havia transferido sua 
sede de Roma para Avignon, na França. A elite inglesa (realeza, parlamento e nobreza) 
reagia à ideia de enviar dinheiro aos papas, Wyclif desfrutou quase imediatamente de 
grande apoio, não apenas político, como também popular, despertando o nacionalismo 
inglês. 

Em 22 de maio de 1377, o Papa Gregório XI, que em janeiro havia abandonado 
Avignon para retornar a sede da Igreja a Roma, expediu uma bula contra Wyclif, 
declarando que suas 18 teses eram errôneas e perigosas para a Igreja e o Estado. O 
apoio de que Wyclif desfrutava na corte e no parlamento tornaram a bula sem efeito 
prático, pois era geral a opinião de que a Igreja estava exaurindo os cofres ingleses. 

Ao mesmo tempo em que defendia que a Igreja deveria retornar à primitiva pobreza dos 
tempos apostólicos, Wyclif também entendia que o poder da Igreja devia ser limitado às 
questões espirituais, sendo o poder temporal exercido pelo Estado, representado pelo 
rei. Seu livro De Officio Regis defendia que o poder real também era originário de Deus, 
encontrava testemunho nas escrituras sagradas, quando Cristo aconselhou “dar a César 
o que é de César”. Era pecado, em sua opinião, opor-se ao poder do rei e todas as 
pessoas, inclusive o clero, deveriam pagar-lhe tributos. 

O rei deve aplicar seu poder com sabedoria e suas leis devem estar de acordo com as de 
Deus. Das leis de Deus se deriva a autoridade das leis reais, inclusive daquelas em que o 
rei atua contra o clero, porque se o clero negligencia seu ofício, o rei deve chama-lo a 
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responder diante de si. Ou seja, o rei deve possuir um “controle evangélico” e quem 
serve à Igreja deve submeter-se às leis do Estado. Os arcebispos ingleses deveriam 
receber sua autoridade do rei (não do papa). 

Este livro teve grande influência na reforma da Igreja, não apenas na Inglaterra, que sob 
Henrique VIII passaria a ter a igreja subordinada ao Estado e o rei como chefe da Igreja, 
mas também na Boêmia e na Alemanha.  

Especialmente interessantes são também os ensinamentos que Wyclif endereça aos reis, 
para que protejam seus teólogos. Ele sustentava que, já que as leis do rei devem estar de 
acordo com as Escrituras, o conhecimento da Bíblia é necessário para fortalecer o 
exercício do poder real. O rei deveria cercar-se de teólogos para aconselha-lo na tarefa 
de proclamar as leis reais. 

Os escritos de Wyclif em seus seis últimos anos incluem contínuos ataques ao papado e à 
hierarquia eclesiástica da época. Nem sempre foi assim, entretanto. Seus primeiros 
escritos eram muito mais moderados e, à medida que as relações de Wyclif com a Igreja 
foram se deteriorando, os ataques cresceram em intensidade. 

Na questão relacionada ao cisma da Igreja, com papas reivindicando em Roma e 
Avignon a liderança da Igreja, Wyclif entendia que o cristão não precisa de Roma ou 
Avignon, pois Deus está em toda parte. “Nosso papa é o Cristo”, sustentava. Em sua 
opinião, a Igreja poderia continuar existindo mesmo sem a existência de um líder visível, 
por outro lado os líderes poderiam surgir naturalmente, desde que vivessem e 
exemplificassem os ensinamentos de Jesus. 

 “A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o 
mundo”, cita Wyclif em seu livro De sufficientia legis Christi. Wyclif afirmava que na 
Bíblia se encontra a verdade, a fonte fundamental do Cristianismo e que, por isso, sem o 
conhecimento da Bíblia não haveria paz na Igreja e na sociedade. Com isso, 
contrapunha a autoridade das escrituras à autoridade papal: “Enquanto temos muitos 
papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de 
acordo com a Bíblia”. Idêntico princípio seguiria Lutero mais de 100 anos depois, ao 
liderar a Reforma Protestante. 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

65 

Wyclif acreditava que a Bíblia deveria ser um bem comum de todos os cristãos e 
precisaria estar disponível para uso cotidiano, na língua nativa das populações. Apesar 
do empenho da hierarquia eclesiástica em destruir as traduções em razão do que 
consideravam como erros de tradução e comentários equivocados, ainda existem ao 
redor de 150 manuscritos, parciais ou completos, contendo a tradução em sua forma 
revisada.  

Disso podemos inferir o quão difundida essa tradução foi no século XV, razão pela qual 
os partidários de Wyclif eram chamados de “homens da Bíblia” por seus críticos. Assim 
como a versão de Lutero teve grande influência sobre a língua alemã, também a versão 
de Wyclif influenciou o idioma inglês, pela sua clareza, força e beleza. Também na 
mesma época, refutou a doutrina católica da transubstanciação, evidenciando que o 
padre não podia reter a salvação das pessoas por ter em suas mãos o "corpo e o sangue 
de Cristo" na comunhão. Ele condenou o dogma do purgatório, uso de relíquias, 
romarias, venda de indulgências e o ensino da infalibilidade papal. Todos os seus 
ensinos foram condenados em Londres, em 1382, e foi obrigado a se retirar para seu 
pastorado em Lutterworth. 

A partir de 1381 até sua morte, Wycliff dedicou-se ao estudo das Escrituras e a escrever 
algumas obras muito importantes que defendiam a veracidade da Palavra de Deus, além 
da tradução da Bíblia.  As habilidades de Wycliff influenciaram na preparação do 
caminho para a reforma na Inglaterra. Em 1384, ele morre de derrame. 

Como não seria diferente, Wycliff depois de morto, também foi condenado como herege 
pelo mesmo Concílio, e 45 de seus ensinamentos foram tidos como heresias. Por causa 
disso, a Igreja Romana deu ordem para cavar sua sepultura, queimar os seus ossos, e 
lançar suas cinzas no rio Swift em 1428. O mesmo modo de operação dos pagãos em 
perseguição aos verdadeiros cristãos. “Lemos na História Eclesiástica de Eusébio, escrita 
em grego e traduzida para o latim por Rufino, o seguinte acontecimento: na Gália, os 
corpos dos mártires de Lyon foram atirados aos cães”. A carne e os ossos que restaram 
foram reduzidos a cinzas, até a última parcela, e foram jogadas finalmente no rio 
Ródano, para que não sobrasse nada de sua memória. (Agostinho, O Cuidado Devido 
aos Mortos cap. VI) 

John Wycliff foi o principal expoente de medidas reformadoras, e por isso é chamado de 
"Estrela d'Alva da Reforma". 
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John Huss (1373-1415) 

Foi reitor na Universidade de Praga, na Boêmia (parte da 
antiga Tchecoslováquia). Pregou a Bíblia com autoridade. 
Suas pregações influenciaram muita gente. Suas ideias 
foram consideradas heréticas, sendo obrigando a 
comparecer ao Concílio de Constança. 

O movimento reformista na Boêmia iniciado por Huss, era 
apoiado pelos reis para limitar o poder da hierarquia 
eclesiástica associado a um desejo sincero de reforma que 
intentava corrigir os abusos da Igreja. Com o movimento, 
Huss pôde dar impulso à Reforma que pregava de púlpito. 

Na Capela de Belém (na Boêmia) deu continuidade a seus ideais relacionados à 
Reforma. foi proibido de pregar pelo papa, mas desobedeceu e permaneceu. Foi 
convocado pelo papa para comparecer a Roma. Recusou-se e foi excomungado. Mas 
como contava com o apoio dos reis e de quase toda a Boêmia, continuou pregando 
sobre a Reforma. 

Opôs-se às indulgências, pois ninguém podia vender uma coisa que vem unicamente de 
Deus. Por ser considerado um herege, deixou Praga e refugiou-se no Sul da Boêmia, 
onde continuou trabalhando em favor da Reforma e escrevendo obras. Foi chamado a 
comparecer ao Concílio de Constança para defender-se pessoalmente. Para garantir sua 
segurança, contou com um salvo-conduto do imperador Sigismundo. Mas isso não 
impediu ao Papa João XXI de tratá-lo como um prisioneiro. Foi levado à assembléia 
acorrentado. 

Mesmo possuindo um certificado do inquisidor da Boêmia, declarando sua inocência, foi 
acusado de herege. John Huss foi um pensador e reformador religioso. Ele iniciou um 
movimento religioso baseado nas ideias de John Wyclif. Os seus seguidores ficaram 
conhecidos como os Hussitas. A igreja católica não perdoou tais rebeliões e ele foi 
excomungado em 1410. 

Foi encerrado na prisão. Seus inimigos queriam vê-lo vencido, pois sua execução seria 
uma mancha para o Concílio. Foi condenado pelo Concílio de Constança; Caso se 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

67 

retratasse no Concílio, estaria confessando ser um herege e condenando seus seguidores. 
Então, não o fez. Entregou sua causa a Jesus Cristo, o juiz Todo-Poderoso. 

Por fim, foi levado à fogueira usando uma coroa de papel decorada com diabinhos e, no 
caminho, teve de ver seus livros sendo queimados. Em sua última oração, disse: “Senhor 
Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te misericórdia por meus 
inimigos”. Huss morreu entoando salmos. 

Ele foi um precursor do movimento protestante, a sua extensa obra escrita concedeu-lhe 
um importante papel na história literária Tcheca. Também é responsável pela introdução 
do uso de acentos na língua Tcheca por modo a fazer corresponder cada som a um 
símbolo único. Hoje em dia a sua estátua pode ser encontrada na praça central de 
Praga.  

 
Jerônimo Savonarola (Girolamo Savonarola) - 1452 - 1498 
 

Monge dominicano em Florença, Itália, 
pior do mosteiro de São Marcos.  
 
Diz-se que ele pregava igual aos profetas 
antigos contra os males sociais, 
eclesiásticos, políticos de seu tempo.  
 
A grande catedral enchia-se para ouvir e 
obedecer-lhe os ensinos. Durante algum 
tempo foi o ditador de Florença assim 

como Calvino seria a mente de Genebra na reforma. Savonarola então foi 
excomungado pelo Papa, preso, condenado e enforcado e seu corpo queimado na 
praça de Florença.  
 
Seu martírio deu-se apenas dezenove anos antes de Lutero afixar as 95 teses na porta da 
catedral de Wittenberg. 
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William Tyndale (1494-1536) 

Nascido em 1494, na parte oeste da 
Inglaterra, Tyndale graduou-se na 
Universidade de Oxford em 1515, onde 
estudou as sagradas escrituras no 
hebraico e no grego. Aos trinta anos, fez 
uma promessa que haveria de traduzir a 
bíblia para o inglês para que todo o povo, 
desde o camponês até a corte real, 
pudesse ler e compreender as Escrituras 

em sua própria língua. Isso porque a Igreja Católica proibia severamente qualquer 
pessoa leiga de ler a bíblia. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as 
Sagradas Letras, por isso precisava de sua ajuda. A interpretação era feita segundo a sua 
conveniência, e para fins políticos e financeiros. Com esse desejo em seu coração, 
Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu 
projeto. 

Não sendo recebido pelo bispo de Londres, Humphrey Munmouth, um comerciante de 
tecido, lhe deu todo apoio necessário. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a 
Inglaterra e partir para a Alemanha para dar continuidade ao seu trabalho. Essa 
mudança deveu-se às grandes perseguições que sofrera por parte da igreja católica. 

A proibição da leitura da bíblia agravou-se de tal maneira que se uma criança recitasse a 
oração do “Pai Nosso” em inglês toda a sua família era condenada a ser queimada na 
estaca. Na Alemanha, ele se estabeleceu na cidade de Hamburgo e, provavelmente, 
conheceu Martinho Lutero, pois eram contemporâneos. Ambos traduziram o Novo 
Testamento baseado no Manuscrito Grego, compilado por Erasmo, em 1516. 

William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. Quinze mil cópias 
em seis edições foram impressas pela proteção de Thomas Cromwell, vice-regente do rei 
Henrique VIII, e contrabandeadas por comerciantes para a 1nglaterra entre 1525 e 
1530. 

As autoridades da igreja romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias 
da tradução de Tyndale, porém eles não podiam parar o fluxo da entrada de bíblias 
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vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, mercadores escoceses 
estavam levando a bíblia para o seu povo. 

O próprio William não podia regressar, à Inglaterra, pois estava sendo procurado e tido 
como fora-da-lei. A leitura de seus escritos e tradução do Novo Testamento haviam sido 
legalmente proibidas.  

Contudo, ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo 
Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do 
Velho Testamento, porém não viveu bastante a ponto de terminá-la.   

Tyndale traduziu o pentateuco, Jonas e alguns livros históricos. Em maio de 1535, foi 
preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um 
ano. Durante esse tempo, um de seus companheiros, Miles Coverdale, concluiu a 
tradução do Velho Testamento, baseada no trabalho de seu companheiro. 

Chegou, porém, o dia do julgamento de Williarn Tyndale e ele foi condenado à morte 
por haver colocado as Escrituras na mão do povo inglês. No dia 6 de outubro de 1536, 
foi estrangulado e, em seguida, queimado na estaca. O ato ocorreu publicamente. 

Estando já o senhor Tyndale no cárcere, lhe ofereceram um advogado e um procurador, 
o qual recusou, dizendo que ele faria sua própria defesa. Predicou de tal modo aos que 
estavam encarregados de sua custódia, e aos que estavam familiarizados com ele no 
castelo, que disseram dele que se não era um bom cristão, então não sabiam quem 
poderia sê-lo. 

No final, após muitos arrazoamentos, quando nenhuma razão podia servir, embora não 
merecesse a morte, foi condenado em virtude do decreto do imperador, dado na 
assembléia de Augsburgo.  

Levado ao lugar da execução, foi amarrado à estaca, estrangulado pelo verdugo, e 
depois consumido pelo fogo, na cidade de Vilvorde, em 1536. na estaca, clamou com 
um fervoroso zelo e grande protesto: "Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra!". 
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Gostaríamos de mostrar algumas aplicações para nossa geração: 

1. Deus sempre tem seu remanescente fiel em qualquer tempo e lugar; 
2. Importa sempre obedecer primeiro a Deus e depois aos homens se estes 

condizerem com Deus 
3. Pregue a Verdade da Escritura mesmo em detrimento de tudo o mais 
4. Sempre haverá uma restauração para a Igreja, mesmo que pareça que ela esteja 

morta 

Paulo orientou Timóteo "Prega a Palavra... Pois haverá tempo em que não suportarão a 
sã doutrina". É tempo de olharmos para a Igreja Medieval e orarmos: "Aviva tua obra 
Senhor".  
 
É tempo de entendermos que podemos contribuir juntamente com eles para a glória de 
Deus. Minha oração é que Deus nos dê uma centralidade na Escritura e um povo 
disposto para o Senhor. 

A Criação da Impressa pelo alemão Johannes Gutenberg marcaria a divulgação das 
escrituras sagrado sendo o “arauto” da reforma protestante.  

As Principais causas da Reforma 

Não há como negar a influência da Reforma Protestante em nosso século. Qualquer 
livro de História que aborde o tema: "Baixa Idade Média e início da Idade Moderna", 
tem, obrigatoriamente, a necessidade de discorrer sobre um dos principais marcos 
dessa época: a Reforma Protestante, liderada pelo monge agostiniano Martinho Lutero. 
 
Embora seja extremamente velho (quase 500 anos), trata-se, porém, de um tema 
ainda vivo e em debate hoje em dia. 
 
A interpretação que os historiadores dão à História influencia a explicação das causas 
da Reforma Protestante.  
 
A ênfase sobre um ou outro fator histórico depende da escola de interpretação.  
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Vejamos o que nos informa o historiador Earle E. Cairns: 
 
Os Historiadores Protestantes 
Interpretam a Reforma como um movimento religioso que procurou redescobrir a 
pureza do Cristianismo primitivo como descrito no Novo Testamento. Esta 
interpretação tende a ignorar os fatores econômicos, políticos e intelectuais que 
ajudaram a promover a Reforma. 
 
Os Historiadores Católicos Romanos 
Interpretam a Reforma como uma heresia inspirada por Martinho Lutero por alguns 
interesses pessoais, entre eles, a sua vontade de casar. O protestantismo é visto como 
um cisma herético que destruiu a unidade teológica e eclesiástica da Igreja Medieval, se 
bem que o Catolicismo nunca conseguiu a proeza de se manter uno! Os historiadores 
católicos se esquecem da verdadeira problemática que envolveu a Igreja Romana, 
porque, no período da Idade Média, muitíssimas barbaridades e anomalias foram vistas 
dentro da Igreja, gerando muitos protestos que não foram atendidos, o que resultaram 
finalmente na Reforma. 
 
Os Historiadores Seculares 
Dão mais atenção aos fatores secundários em sua ótica sobre a Reforma. O historiador 
Voltaire ilustra muito bem a interpretação racionalista. Para ele, a Reforma Protestante 
foi apenas a consequência de uma briga de monges da Saxônia e, na Inglaterra, a 
Reforma Religiosa não deixou de ser apenas resultado de um caso de amor de 
Henrique VIII. É claro que tais conjecturas fazem parte da História. Mas resumir, de tão 
nobre movimento, pelos quais pessoas sacrificaram suas próprias vidas, que somente 
essas ocorrências seriam suficientes, é falta de vontade de analisar exegeticamente os 
fatos. 
 
Os Historiadores Marxistas 
Determinam que a Reforma aconteceu devido a questões econômicas. Ela é vista 
como resultado da tentativa do papado romano de explorar economicamente a 
Alemanha para lucro próprio. Seria o resultado da oposição de nações/Estados a uma 
Igreja internacional. Para eles, a Reforma foi um simples episódio político de origem 
nacionalista. 
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Embora haja elementos de verdade em todas as interpretações, é preciso, porém, notar 
que suas ênfases, em geral, recaem sobre causas secundárias e, quase sempre, uma 
causa secundária particular. A Reforma não se explica de maneira tão simplória. Suas 
causas são múltiplas e complexas. 
 
As Causas da Reforma 
 
O Fator Político: Pode ser considerado como uma das causas indiretas e importantes 
para a eclosão da Reforma. As novas nações/Estados, centralizadas ao Noroeste da 
Europa, se opunham à noção de uma Igreja universal que reivindicasse jurisdição 
sobre o Estado nacional e seu governo. O ideal universal colidia com a consciência 
nacional emergente das classes desses novos Estados. No caso da Inglaterra, o 
rompimento de Henrique VIII com a Igreja Romana aconteceu por causa do seu 
divórcio com sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Com isso, estava lançada a 
semente para o nascimento da Igreja Anglicana. 
 
O Fator Econômico: As terras da Igreja Romana na Europa ocidental eram cobiçadas 
pelos governantes nacionais, pela nobreza e pela classe média das nações/Estados. Os 
governantes lamentavam a perda do dinheiro enviado para o tesouro papal em Roma. 
Além disso, o clero estava isento dos impostos dos Estados nacionais, sendo uma 
sanguessuga incessante! Também é relevante, nesta questão econômica, comentarmos 
sobre a problemática das indulgências. O abuso do sistema das indulgências era um 
fator de pobreza, ainda mais na Alemanha, onde os muitos benefícios ao papado eram 
abusivos, fato que enfurecia Lutero. 
 
O Fator Intelectual: Deve-se à postura crítica, adotada por homens de mentes lúcidas e 
secularizadas diante da vida religiosa dos seus dias. O humanismo da Renascença, 
especialmente na Itália, criou um espírito secular semelhante àquele que caracterizou a 
Grécia clássica. Obviamente, as mentes desembotadas do humanismo não podiam 
digerir os embustes do romanismo, dando espaço para que cristãos mais esclarecidos 
pudessem desatar o Cristianismo das cadeias da ignorância. 
 
O Fator Moral: Os estudiosos humanistas, que possuíam o Novo Testamento em grego, 
perceberam logo a discrepância entre a Igreja neotestamentária que viam na Bíblia e as 
práticas da Igreja Católica Romana. A corrupção antigira todos os escalões da 
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hierarquia eclesiástica - prostituição, suborno, corrupção, assassinatos, cobranças de 
indulgências, etc. Enfim, a conjuntura dos fatos mostrava o quanto a Igreja Católica 
Romana estava em trevas. De todos os fatores que poderiam levar à Reforma 
Protestante, nenhum foi mais significativo do que o fator moral. 
 
O Estopim da Reforma 
 
A faísca foi lançada em 1517, ocasião em que a campanha das indulgências, em favor 
da basílica de São Pedro, em Roma, estava a todo vapor. Tetzel, um padre 
dominicano, pregava sobre as indulgências com grande exibicionismo. "Dizem que 
cada vez que cai a moeda na bolsa do frade, uma alma sai do purgatório", asseverava 
ele. 
 
Diante disso, Lutero resolveu protestar, fixando suas 95 teses na porta da Igreja em 
Wittenberg (Alemanha), condenando o uso das indulgências. A resposta do papa Leão 
X veio na bula Exsurge Domine, ameaçando Lutero de excomunhão. Mas era tarde 
demais. As teses de Lutero já haviam sido distribuídas por toda a Alemanha. Lutero, 
então, foi chamado a comparecer à dieta de Worms, para se retratar. Mas respondeu 
que não poderia se retratar de nada do que disse. Foi na dieta de Spira, em 1529, que 
os cristãos reformistas, pela primeira vez, foram apelidados de "protestantes", devido ao 
protesto que os príncipes alemães fizeram diante do autoritarismo do Catolicismo. 
 
Em todos esses países, houve perseguição aos reformadores e aos novos protestantes. 
A perseguição se tornou ainda mais intensa com o movimento Contra Reforma, 
promovido pelo Catolicismo. Era um método de represália. A Reforma enfrentou cem 
anos de guerras religiosas dos reis católicos contra os protestantes. Mas saiu vitoriosa, 
prosperou, e as igrejas protestantes foram fundadas em todas as partes do mundo. 
Hoje, graças a Deus, uma grande parcela da população Ocidental é protestante. E o 
Brasil caminha a passos largos para ser conquistado totalmente pelo protestantismo. 
 

CRONOLOGIA DAS PRINCIPAIS CONFISSÕES DE FÉ PROTESTANTES 

Data Confissão Comentários 

1529 Catecismo 
Menor 

Trata-se de uma síntese das doutrinas bíblicas essenciais 
direcionadas ao povo. 

1529 Catecismo Trata-se de uma "repetição" do Catecismo Menor, porém, com 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

74 

Maior explicações doutrinárias minuciosamente direcionadas aos 
adultos. 

1530 Confissão de 
Augsburgo 

Elaborada na Alemanha, a pedido do imperador Carlos V, e 
compilada por Philipp Melanchthon, é considerada a principal 
confissão de fé luterana e reúne, ao todo, 28 artigos, divididos 
em duas partes: as que tratavam de fé e doutrina (1-21) e as 
que tratavam dos abusos medievais, corrigidos pelos luteranos 
(22-28). 

1531 A Apologia da 
Confissão 

Trata-se de uma defesa do conteúdo doutrinário exposto na 
Confissão de Augsburgo. 

1536 Confissões 
Helvéticas 

Trata-se de documentos doutrinários expositivos sobre a fé 
comum das igrejas protestantes suíças. Foi, sem dúvida, uma 
das mais reconhecidas confissões reformadas entre os 
protestantes. 

1537 Artigos de 
Esmalcalde 

Além de fazer apologia à Confissão de Augsburgo, se alonga na 
exposição da doutrina da Santa Ceia. 

1558 
Confissão de 
Fé de 
Guanabara 

Foi elaborada na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, 
pelos calvinistas refugiados da França. Perseguidos e 
condenados à pena capital, esses calvinistas foram obrigados, 
antes de serem mortos, a professar, por escrito, sua fé, 
documento que se tornou a primeira confissão de fé na 
América. 

1559 Confissão 
Galicana 

Também chamada de Confissão de La Rochelle, foi o resultado 
do primeiro Sínodo da Igreja Reformada Francesa. Esse 
documento foi inteiramente redigido pelo reformador João 
Calvino. 

1560 
Confissão de 
Fé Escocesa 

Documento erudito elaborado por John Knox e outros cinco 
"Johns" (Willock, Winram, Spottiswood, Row e Douglas). 
Redigido após a guerra civil escocesa, suas doutrinas centrais 
são a eleição dos santos e a igreja. 

1561 
Confissão 
Belga 

Trata-se de 37 artigos elaborados por Guido de Bres. Adotados 
pelo Sínodo de Dort, em 1619, tornaram-se o modelo 
confessional das igrejas reformadas holandesas e belgas. 

1563 Os 39 Artigos 
Trata-se das declarações doutrinárias aceitas pela Igreja da 
Inglaterra que consubstanciaram a fé anglicana (episcopal) em 
face do Catolicismo Romano. 

1577 Fórmula da Trata-se de uma exposição doutrinária sobre o pecado original, 
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Concórdia a salvação pela graça e a cristologia. 

1618 
Cânones do 
Sínodo de 
Dort 

Baseada nas confissões das igrejas reformadas, o Sínodo de 
Dort foi o resultado dos cinco artigos de fé disputados na 
Holanda: a divina eleição e reprovação; a morte de Cristo e a 
redenção do homem por meio dela; a corrupção do homem, 
sua conversão a Deus e como essa conversão ocorria; e a 
perseverança dos santos. 

1646 
Confissão de 
Westminster 

Incontestavelmente, o resultado mais importante da teologia do 
século 18. Foi norteada por quatro grandes princípios: a 
autoridade das Escrituras, a soberania de Deus, os direitos da 
consciência e a responsabilidade da Igreja em seu campo de 
atuação. 
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6. A REFORMA PROTESTANTE 

Martinho Lutero 

Nasceu na cidade Eisleben, em 10 de Novembro de 1483. 
Veio de uma família humilde, seus pais Hans Luther e sua 
mãe Margarete Ziegler Luther eram camponeses. Teve 
uma próspera carreira acadêmica: foi ordenado sacerdote 
em 1507 entrando na ordem agostiniana, estudou filosofia 
na Universidade de Erfurt, doutorou-se em teologia e 
lecionou como professor em Wittemberg. Também 
recebeu o grau de mestre em artes. Lutero deixou 
oficialmente a igreja romana em 1521. 

Tudo mudou após uma grande tempestade com descargas elétricas, ocorrida naquele 
mesmo ano (1505): um raio caiu próximo de onde ele estava passando, ao voltar de 
uma visita à casa dos pais. Aterrorizado, teria, então, gritado: "Ajuda-me, Sant'Ana! Eu 
me tornarei um monge!". Isso é muito importante para entender o pensamento de 
Lutero, pois toda a Teologia de Lutero se constrói sobre o temor – no sentido de terror – 
de Deus. Tendo sobrevivido aos raios, deixou a faculdade, vendeu todos os seus livros, 
com exceção dos de Virgílio, e entrou para a ordem dos Agostinianos, de Frankfurt, a 17 
de julho de 1505. 
 
Lutero viu a corrupção dos líderes da Igreja e o tráfico de indulgências como um abuso 
que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando 
de lado a confissão e o arrependimento verdadeiro. Durante esse período, Lutero 
começa a estudar o Novo Testamento. Estudou grego e hebraico, para aprofundar-se no 
significado e origem das palavras utilizadas nas Escrituras – conhecimentos que logo 
utilizaria para a sua própria tradução da Bíblia. 
 
Pensamentos de Lutero: 
 
a) As obras – trabalhos para a Igreja – não podem providenciar salvação. O Evangelho é 
a verdadeira forma de salvação, sendo a Fé o único requerimento. No concilio de 
Trento, a Igreja Católica condenou esta doutrina de Lutero. 
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b) Chamou o Papa como “Prostituta de Roma”. 

c) Negou a doutrina da transubstanciação, mudando para o conceito de 
consubstanciação. O pensamento de Lutero adota o conceito de União Sacramental. 
Durante a consagração, a substância do corpo e sangue de Cristo se une a substância do 
pão e do vinho, permanecendo unidos unicamente após a consagração e durante o uso 
do sacramento.  
 
d) Liturgia na língua nativa. Pela primeira vez após de 1200 anos as pessoas puderam 
abrir as suas bocas e louvar a Deus.  
 

O historiador Robert Michael escreve que Lutero esteve 
preocupado com a questão judaica por toda a sua vida, apesar 
de dedicar apenas uma pequena parte de seu trabalho para ela. 
Nos seus primeiros anos de ministério, ele tinha a esperança de 
converter judeus ao cristianismo. Mas, nos últimos anos da sua 
vida Lutero declarou coisas terríveis contra os judeus,55 sendo 
sua obra mais proeminente neste sentido a chamada “Dos judeus 
e suas mentiras”. 
Esses escritos serviriam de base para o que posteriormente seriam 
os pogroms e a “solução final” de Hitler, no Holocausto. 

 

Huldreich Zwinglio  

Nasceu em 1484 no povoado de Wildhaus, da família de 
fazendeiros, Zwinglio, recebeu o grau de bacharel em artes 
estudando nas Universidades de Viena e Basiléia. Antes disso, 
havia se tornado sacerdote católico onde Glarus foi sua primeira 
paróquia. Por volta de 1519, já sob a influência dos escritos de 
Erasmo e Lutero, começou a pregar em Zurique, contra certos 
abusos da Igreja Católica e logo em seguida a deixou, 
convertendo-se. 
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João Calvino 

Nasceu em 1509 na cidade francesa de Nóyon na 
Picardia. Seu pai era cidadão abastado e por isso se valeu 
do benefício de estudar na Universidade de Paris. Depois 
foi estudar advocacia na Universidade de Orleans e em 
Bourgs. Calvino converteu-se às idéias reformadas em 
1533. Foi forçado a abandonar a França por colaborar 
com a reforma, instalando-se em Basiléia onde terminou 

sua obra “As Institutas da Religião Cristã”. 

Um dos pontos tratados por Calvino foi o relacionamento com Deus. Calvino diz que 
todos nascem completamente pecadores, mas Deus, em sua onisciência, já tinha 
selecionado alguns para serem salvos e outros para serem condenados.  
 
Assim, Deus chama os que foram predestinados para salvação, e quando alguém 
responde ao chamado, é o próprio Deus e não a pessoa que realmente está 
respondendo – uma vez que, em função de nossos pecados, não temos a capacidade de 
responder.  
 
Por isso, segundo Calvino, é impossível que a pessoa predestinada perca a salvação, 
pois, na realidade, foi Deus quem escolheu e a pessoa não fez nada para merecê-la. Este 
ensino não se encontra na Bíblia, mas fica claro que Calvino, com a doutrina da 
predestinação, tentou preservar a noção de soberania de Deus. 
 
Outro tópico importante abordado por Calvino foi a relação entre a Antiga Lei e a Nova 
Lei. Calvino entendeu que existia apenas uma aliança, e que as Escrituras Hebraicas 
também estavam direcionadas para os cristãos.  
 
Os cristãos não tinham apenas que ler o AT, mas também se submeter a ele, porque 
contém a verdade e a moral de Deus. Contudo, as leis cerimoniais e os rituais já não 
seriam aplicados. Calvino propôs elaborar a legislação da cidade Genebra baseada no 
AT. Vemos essa influência da religião sobre o Estado nos Estados Unidos, com os 
puritanos. 
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João Knox 

 (1515-72) era padre escocês, cerca de 1540, começou a 
pregar idéias da Reforma. Em 1547 foi preso pelo exercito 
Francês e mandado para a França.  

Passou por Genebra onde absorveu de modo completo a 
doutrina de Calvino.  

Em 1559 voltou a Escócia para liderar um movimento de 
Reforma Nacional. 

 

Os Anabatistas  

Os anabatistas surgiram primeiro na 
Suíça em função da liberdade que 
existia nesse país. Nem o feudalismo 
nem o papado tinham sido capazes de 
preservar o apoio desta terra de 

intrépidos soldados mercenários. A 
insistência de Zwínglio na Bíblia como 

fundamento da ação dos pregadores encorajou a formação de conceitos baseados na 
Bíblia.  

Conrad Grebel (1498-1526) pode ser tido como o fundador do movimento anabatista 
suíço. Membro de uma influente família nobre, recebeu uma excelente educação nas 
universidades de Viena e Paris. Depois de sua conversão, em 1522, trabalhou ao lado 
de Zwínglio até romperem em 1525. O primitivo ensino de Zwínglio de que o batismo 
infantil não tinha base bíblica o atraía. Em 1525 o Conselho de Zurique ordenou a 
Grebel e a Felix Manz, outro culto líder anabatista, que desistissem de promover 
reuniões de estudos bíblicos. George Blaurock foi batizado por Grebe em 1527 e depois 
batizou Grebel e vários outros. Ao mesmo tempo, porque muitas pessoas perderiam sua 
cidadania, Zwínglio desistiu da sua primitiva concepção da falta de fundamento bíblico 
para o batismo infantil. Os anabatistas mais radicais que se opunham ao controle da 

Compaixão para com o inimigo 
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religião pelo estado estavam pondo em perigo os seus esforços de convencer as 
autoridades conservadoras ainda indecisas a passarem para o lado da reforma. De 
início, Zwínglio usava a técnica do debate para persuadi-los a mudar de idéia, mas 
quando o método falhou, o conselho adotou medidas drásticas, como multas e exílio. 
Em 1526, o conselho decidiu punir com a morte por afogamento todos quantos 
esposassem os princípios anabatistas. O movimento praticamente não existia mais em 
Zurique em 1531, devido à perseguição que obrigou cristãos humildes a emigrarem para 
outras regiões. Os Amish da Pensilvânia vieram desse grupo.  

Balthasar Hubmaier (1481-1528), um dos primeiros anabatistas alemães, de excelente 
educação, era doutor em teologia pela Universidade de Ingolstadt, onde foi aluno de 
John Eck, adversário de Lutero. Seu pastorado em Waldshut, perto da fronteira Suíça, 
permitiu-lhe um contato com os radicais suíços cujas idéias adotou. Ele e mais 300 
seguidores foram batizados por afusão em 1525, pelo que teve que fugir para Zurique a 
fim de escapar das autoridades austríacas. Daí, foi para a Morava, onde assumiu a 
liderança de todos que haviam fugido da perseguição de Zwínglio e dos milhares de 
moravianos convertidos às ideias anabatistas. Por ordem do Imperador, foi queimado 
numa estaca em 1528, e sua esposa foi afogada no Danúbio pelas autoridades católicas 
romanas. Durante seu ministério como líder anabatista, ensinou a separação entre Igreja 
e Estado, a autoridade da Bíblia e o batismo de crentes.  

O setor radical do movimento anabatista por causa da sua escatologia contribuiu para 
decepcionar muitos crentes fiéis nas fileiras dos anabatistas na Alemanha. Os profetas de 
Zwickau, que causaram problemas a Lutero em 1522 em Wittenberg, embora um pouco 
equivocadamente, eram em geral associados ao movimento, para desacreditá-lo. A 
rebelião de Münster em 1535, liderada por alguns anabatistas radicais e quilialistas, 
serviu para distanciar os anabatistas de Lutero e de seus seguidores.  

Bernard Rothmann, um dos cônegos da catedral de Münster, empenhou-se em 
converter Münster à fé evangélica. Em 1532, o conselho autorizou o uso dos púlpitos 
para ministros luteranos, mas o Imperador ordenou ao bispo de Münster que expulsasse 
Rothmann e seus seguidores, os quais estavam se tornando muito radicais, adotando 
idéias anabatistas de socialismo e propondo a venda das propriedades para ajudar os 
pobres.  
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A esta altura, Melchior Hoffman, que viera a Strasbourg a fim de esperar a vinda do 
milênio em 1533, foi substituído como líder dos anabatistas quiliastas de Strasbourg por 
Jan Matthyson proclamou-se Enoque e enviou emissários a Münster em 1534. Depois, 
decidiu que seria Münster em 1534. Depois, decidiu que seria Münster e não Strasbourg 
a Nova Jerusalém, mudando-se para lá com sua bela esposa Divara, uma ex-freira. 
Morto numa batalha, sucedeu-o João de Leyden, que se casou com Divara e outras 
dezesseis esposas sobressalentes. A poligamia foi instituída, para compensar o número 
superior de mulheres solteiras e para imitar alguns patriarcas do Velho Testamento. A 
comunhão de bens e a antecipação doentia da vinda do reino dos céus levaram-nos à 
desordem. O bispo da região, ajudado por uma grande tropa e pela traição de muitos 
anabatistas, retomou a cidade, executando os seus líderes. O repúdio às idéias de Lutero 
e Zwínglio, além do fanático incidente de Münster, determinou a condenação e a 
perseguição ao movimento, tanto por parte dos protestantes como dos católicos 
romanos.  

Um padrão comunitário baseado na Igreja Primitiva em Atos foi desenvolvido por 
grupos na Alemanha e Morava, guiados inicialmente por Jacob Hutter (em 1536). A 
perseguição os atingiu, levando-os para a Hungria e a Ucrânia e, depois de 1874, para 
Dakota do Sul e a província canadense de Manitoba, onde eles praticaram um 
consumismo agrário numa base voluntária. Eles são conhecidos como Huteritas.  

A destruição do movimento anabatista pelos quiliastas de Münster foi evitada pela sadia 
liderança de Meno Simons (c. 1496-c. 1561) na Holanda. Simons aceitara as idéias 
anabatistas e abandonara seu sacerdócio na Igreja Romana em 1536. Assumiu, então, a 
liderança dos "irmãos", nome que os anabatistas da Holanda adotaram para evitar o 
estigma do nome "anabatista". Depois de sua morte, os "irmãos" passaram a ser 
conhecidos como menonitas, conseguindo, finalmente, sua liberdade religiosa em 1676.  

É difícil sistematizar as crenças anabatistas, porque houve muitos grupos anabatistas 
diferentes em suas doutrinas, como resultado natural da convicção de ser direito do 
crente interpretar a Bíblia como regra final e infalível de fé e prática; muitos lhe davam 
uma interpretação literal. Criam que a verdadeira igreja era uma associação dos 
regenerados e não uma igreja oficial de que participavam até não-salvos. Praticam o 
batismo de crentes, de início por afusão ou aspersão e, depois, por imersão. Por sua 
oposição ao batismo infantil, tido como antibíblico, e por sua insistência no rebatismo 
receberam o nome de anabatistas. A maioria acentuava completa separação entre a 
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Igreja e o Estado e não mantinham comunhão com as igrejas estatais. A Confissão de 
Schleithem de 1527, obra principalmente de Michael Sattler, expressou as principais 
ideias da maioria dos Anabatistas. Inclinados ao pacifismo, negavam a fazer juramentos 
nos tribunais e a servir como magistrados. Alguns eram milenaristas em sua escatologia 
e, em parte, devido a isso praticavam a comunhão de bens.  

Os anabatistas exerceram atração especial sobre os artesãos e camponeses, não 
alcançados pelos outros reformadores. Este fato, relacionado à tendência natural à 
interpretação literal da Bíblia pelas pessoas iletradas, levou-os a excessos místicos e 
quiliásticos. Os duros tempos do século XVI fizeram com que muitos pobres aceitassem a 
consolação que encontravam nas ideias dos anabatistas, que não foram os "bolcheviques 
da Reforma" nem integravam todos a "esquerda" dos visionários fanáticos. Eram apenas 
humildes crentes na Bíblia, alguns dos quais enganados por líderes ignorantes, que 
interpretavam a Bíblia literalmente para proveito próprio. Nem os menonitas nem os 
batistas se envergonhariam de colocá-los como seus predecessores espirituais. Seu 
conceito de igrejas livres influenciou os Puritanos Separatistas, Batistas e Quacres.  

Jacó Armínio 

Uma Introdução 

Do século 16 ao 18, a principal corrente no meio protestante 
mundial era o que se convencionou chamar de Calvinismo. Foi 
somente a partir do século 19 em diante que o Arminianismo, 
surgido no início do século 17, passou a prevalecer como a 
principal corrente no meio protestante. Entretanto, tal predomínio 
tem sofrido certos retrocessos nos últimos anos, por pelo menos 
três razões.  

Em primeiro lugar, há muitos evangélicos arminianos que sequer conhecem de fato o 
Arminianismo. A maior demonstração disso está em grande parte das pregações que 
ouvimos hoje em dia. Qualquer análise sobre o conteúdo da teologia popular evangélica 
brasileira revelará, com enorme clareza, que muito do que se tem esposado hoje em dia 
e recebe o nome de Arminianismo se trata, na verdade, de uma distorção do verdadeiro 
Arminianismo. O que se ouve em muitos púlpitos é mais Semipelagianismo – e, em 
casos mais graves, até Pelagianismo – do que realmente Arminianismo.  
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Em segundo lugar, tivemos, nas últimas décadas, muitos livros e artigos opondo-se ao 
Calvinismo na imprensa evangélica brasileira. Só que muitos deles pecaram por 
confundir Calvinismo de forma geral com Calvinismo fatalista, tornando seus 
argumentos facilmente rebatíveis por qualquer calvinista bem treinado. Além disso, a 
quase totalidade desses textos dedicava-se muito mais a falar contra o Calvinismo do 
que a explicar o que é realmente o Arminianismo.  

Em terceiro lugar, a rejeição cada vez maior no meio evangélico à onda triunfalista do 
neopentecostalismo, o que é em si uma atitude muitíssimo boa, contribuiu 
involuntariamente para a ascensão do Calvinismo. Muitos crentes, de “ressaca” com 
tantos hinos e mensagens centrados no homem, passaram a buscar literaturas e 
mensagens que exaltassem mais a soberania divina e, infelizmente, acabaram 
encontrando-as com mais frequência em sites de conteúdo calvinista.  
 
Ou seja, em linhas gerais, uma má compreensão do que é o Arminianismo somada a 
uma aversão sadia de muitos evangélicos ao triunfalismo neopentecostal têm feito com 
que muitos se voltem para o Calvinismo. 

Arminius: uma vida marcada pela providência divina  

Jakob Hermanszoon nasceu em 10 de outubro de 1559 na cidade de Oudewater, na 
província de Utrecht, na Holanda, filho do casal Hermand Jacobszoon, um ferreiro 
especialista em fazer armaduras, e sua esposa Engeltje, ambos protestantes. Seu pai 
morreu de forma trágica no mesmo ano em que Jakob nasceu, deixando sua mãe viúva 
e com filhos pequenos. Condoído da situação do pequeno Jakob, um padre simpático 
ao protestantismo, chamado Teodoro Emílio, sustentou a criança e seus estudos. Porém, 
quando o garoto já estava com 15 anos, seu benfeitor morreu. Deus, contudo, logo 
colocou outra pessoa na sua vida: um homem chamado Rodolfo Sneillus, que, ao saber 
da história de Jakob, resolveu adotá-lo e levá-lo para Marburg. Foi assim que, aos 16 
anos, Jakob ingressou na Universidade de Leiden.  

Tudo ia bem, até que, no mesmo ano em que Jakob ingressava na universidade, outra 
tragédia aconteceu. Em 1575, a sua cidade natal – que quando Jakob nascera estava 
sob o domínio espanhol, mas havia se libertado desse domínio e se tornado protestante 
– voltaria a ser atacada pelos espanhóis. A invasão espanhola foi sangrenta, passando 
para a posteridade como “Massacre de Oudewater”, no qual a mãe de Jakob, seus 
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irmãos e demais parentes foram mortos. Só Jakob sobraria de toda a sua família.  
 
Em Leiden, o jovem protestante adotou a forma latinizada de seu nome: em vez de 
Jakob Hermanszoon, passou a se chamar Jacobus Arminius. Ele concluiu seus estudos 
em Leiden em 1582, mesmo ano em que foi a Genebra para estudar com ninguém 
menos do que Teodoro Beza, amigo e sucessor do já falecido João Calvino. Ali, porém, 
não permaneceu muito tempo, devido a controvérsias decorrentes do seu uso de 
técnicas ramistas, que aprendera em Leiden. Essas técnicas foram criadas pelo professor 
calvinista francês Pierre de la Ramée (1515-1572) e eram ensinadas em algumas 
universidades protestantes. Ademais, Arminius não concordava com o 
supralapsarianismo de Beza, sobre o qual falaremos mais adiante.  

De Genebra, Arminius seguiu para Basileia e de lá para Amsterdã, onde recebeu o 
convite para pastorear, sendo ordenado ao pastorado em 1588. Ganhou a fama de bom 
pastor e ensinador. Em 1590, casou-se com a jovem Lijsbet Reael. Em 1603, após 15 
anos de profícuo ministério, Arminius encerra suas atividades como pastor para aceitar o 
cargo de professor na Universidade de Leiden. Foi em Leiden que começaram os 
primeiros e históricos embates teológicos da vida de Arminius, e o principal responsável 
pelos ataques desferidos contra ele foi o teólogo e professor calvinista radical Franciscus 
Gomarus (1563-1641).  

Em linhas gerais, o que ensinava Arminius? O que é o Arminianismo? 

Em primeiro lugar, o Arminianismo ensina, à luz da Bíblia, que Deus determinou salvar 
algumas pessoas e condenar as demais a partir de Seu pré-conhecimento sobre a fé ou a 
incredulidade futuras dessas pessoas. Ou seja, a eleição ou a condenação divina não são 
decisões arbitrárias de Deus, mas decisões tomadas por Deus desde a eternidade com 
base em Sua presciência em relação às escolhas futuras das pessoas. Escreveu Arminius: 
“Deus determinou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem seu 
fundamento no pré-conhecimento de Deus, pelo qual Ele conheceu desde toda a 
eternidade aqueles indivíduos que, por meio da Sua graça preventiva, creriam; e por 
meio de sua graça subsequente, perseverariam; [...] e por esse mesmo pré-
conhecimento, Ele semelhantemente conheceu aqueles que não creriam e não 
perseverariam” (GONZÁLES, Ibid., p. 285). 
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Paulo afirma: “...os que dantes conheceu, também os predestinou...” (Rm 8.29,30). E 
Pedro assevera que somos “eleitos, segundo a presciência de Deus Pai” (1Pe 1.2). 
Portanto, os calvinistas erram ao vincular a presciência divina à causalidade. Para ser 
mais preciso: eles erram ao afirmar que Deus conhece previamente todas as coisas 
porque predestinou todas as coisas. Ora, o texto bíblico é claro: a presciência vem antes 
da predestinação e da eleição. Estas decorrem daquela, e não o contrário. Deus conhece 
previamente tudo porque é onisciente, e não porque predeterminou tudo. Deus não 
precisa predeterminar tudo para saber de tudo. Sim, Ele predetermina muitas coisas, 
mas não tudo. 

Além desses textos bíblicos que colocam claramente a presciência antes da predestinação 
e da eleição, há muitos textos bíblicos que falam da onisciência divina de forma geral 
sem sugerir que ela decorre de uma predeterminação de todas as coisas. Salmos 139.2-4 
é um deles. Além disso, a maior prova de que a onisciência divina não é fruto de 
predeterminação é que a Bíblia diz que Deus conhece até mesmo o futuro contingente 
condicional. O futuro contingente condicional não é aquilo que acontecerá, mas aquilo 
que aconteceria se as circunstâncias e as decisões fossem outras. Ou seja, Deus não sabe 
só o que vai acontecer, mas também “o que aconteceria se”. O exemplo clássico desse 
tipo de conhecimento divino é o da oração de Davi acerca do povo de Queila (1Sm 
23.1-13). Davi perguntou a Deus se era verdade o que tinha ouvido de que Saul estava 
descendo à cidade de Queila para pegá-lo, e Deus respondeu que sim, num caso 
clássico de conhecimento do futuro causal. Porém, na sequência, Davi perguntou 
também se o povo de Queila, mesmo depois de tudo que Davi fizera por eles contra os 
filisteus, mesmo depois de recebê-lo tão bem com os seus homens, o trairiam mais à 
frente, entregando-o a Saul na primeira oportunidade; e Deus respondeu que sim, que 
entregariam, e Davi então saiu dali, de maneira que o povo de Queila nunca traiu a 
Davi. 
 
Esse é um caso de conhecimento de um futuro contingente condicional. Eles não 
fizeram, mas Deus sabia que “eles fariam se”. Ora, se há um futuro contingente 
condicional, e Deus o conhece, isso significa que Ele não precisa predeterminar todas as 
coisas para saber todas as coisas. Ademais, leiamos mais uma vez as palavras de Paulo e 
Pedro: “...os que dantes conheceu, também os predestinou...” (Rm 8.29,30); e “eleitos, 
segundo a presciência de Deus Pai” (1Pe 1.2). Ou seja, a presciência vem primeiro. A 
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predestinação e a eleição se deram com base na presciência divina. Logo, você não é 
salvo porque foi eleito; você é eleito porque foi salvo em Cristo. 

Perceba que a Bíblia sempre fala de predestinação à vida eterna “em Cristo”. A Epístola 
de Paulo aos Efésios, que é a que mais fala em predestinação, mostra exatamente isso. 
Aliás, os termos “em Cristo Jesus”, “no Senhor” e “nEle” ocorrem 160 vezes nos escritos 
de Paulo, sendo que 36 vezes só em Efésios, onde está o recorde. Ou seja, se queremos 
entender bem Efésios, devemos começar a atentar para a palavra-chave dessa epístola: 
“em Cristo”. Ora, mais de uma vez é dito em Efésios 1 que a predestinação ocorre “em 
Cristo”. Ou seja, a predestinação e a eleição não são para estar em Cristo. Elas são para 
os que estão em Cristo. 

Para aqueles que estão “em Cristo” estão destinadas desde a fundação do mundo todas 
aquelas bênçãos listadas em Efésios 1, 2 e 3; e a quem não estiver em Cristo, está 
destinada desde a fundação do mundo a perdição. Se você estiver nEle, seu destino é o 
Céu; se não estiver nEle, o Inferno. O critério é estar nEle. Como afirma Paulo, Deus nos 
elegeu “para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle” (Ef 1.4), mas Cristo só 
vai “vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis, se, na verdade, 
permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do 
Evangelho” (Cl 1.22,23). Está claro: a eleição é condicional. E qual a condição? Estar 
em Cristo: “...nos elegeu nEle...” (Ef 1.4). A Eleição, portanto, é um decreto divino 
anterior à salvação e fruto da graça, soberania e misericórdia divinas manifestadas em 
Cristo, o qual é a condição da nossa eleição. 

Em segundo lugar, o Arminianismo ensina, à luz da Bíblia, a Doutrina da Depravação 
Total do ser humano, isto é, que o ser humano é tão depravado espiritualmente que 
precisa da graça de Deus tanto para ter fé como para praticar boas obras. Escreve 
Arminius: “Mas em seu estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz, de e por si 
mesmo, pensar, desejar ou fazer aquilo que é realmente bom; mas é necessário que ele 
seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade, e em todos os seus 
poderes, por Deus em Cristo através do Espírito Santo, para que ele possa ser 
capacitado corretamente a entender, avaliar, considerar, desejar e executar o que quer 
que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito participante desta regeneração ou 
renovação, eu considero que, visto que ele está liberto do pecado, ele é capaz de pensar, 
desejar e fazer aquilo que é bom, todavia não sem a ajuda contínua da graça divina” 
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(ARMINIUS, Jakob, A Declaration of Sentiments, Works, vol. 1, p. 664, traduzido em 
Revista Enfoque Teológico, vol. 1, no 1, 2014, FEICS, p. 105). 

Ou seja, o homem não regenerado é escravo do pecado e incapaz de servir a Deus com 
suas próprias forças (Rm 3.10-12; Ef 2.1-10). O Arminianismo nunca ensinou que, por 
ainda ter em si resquícios da imagem de Deus, o homem tem a capacidade de, mesmo 
no estado caído, corresponder com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si. Não, 
a iniciativa é sempre de Deus, já que o homem, em seu estado caído, não pode e não 
quer tomar iniciativa. À luz da Bíblia, o Arminianismo sempre defendeu que é através da 
graça preveniente que a depravação total, que resulta do pecado original, pode ser 
suplantada, de maneira que o ser humano poderá, então, corresponder com 
arrependimento e fé quando Deus o atrair a si. O livre-arbítrio é decorrente da ação da 
graça preveniente. Vem de Deus a capacidade de arrepender-se e ter fé para ser salvo. 
Em terceiro lugar, à luz da Bíblia, o Arminianismo ensina que a graça divina pode ser 
resistida. Como afirma Arminius: “Creio, segundo as Escrituras, que muitas pessoas 
resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida” (ARMINIUS, Ibid., p. 
664 in Revista Enfoque Teológico, Ibid., p. 108). São inúmeros os textos bíblicos que 
deixam clara a possibilidade de resistir à graça divina (Gn 4.6,7; Dt 30.19; Js 24.15; 1Rs 
18.21; Is 1.19,20; Sl 119.30; Mt 23.37; Lc 7.30; At 7.51; 10.43; Jo 1.12; 6.51; 2Co 6.1; 
Hb 12.5). 

É equivocado pensar que Deus não é absolutamente soberano se concede ao homem, 
através de Sua graça preveniente, o livre-arbítrio, isto é, uma vontade livre para escolher 
ou não a Salvação. Ora, um deus que no fundo manipula as decisões dos seres 
humanos ao invés de, pela Sua graça, conceder-lhes a capacidade de livremente ter fé e 
se arrepender para convidá-los a Cristo, não pode ser plenamente justo. É verdade que 
ninguém merece a Salvação, mas se Deus resolver salvar uns e condenar outros sem 
conceder uma possibilidade real de escolha para Suas criaturas, estará manchando Sua 
justiça. O atributo divino da soberania deve estar em perfeita harmonia com o Seu 
caráter, que é santo e justo (Is 6.3). Os calvinistas gostam de citar, em favor de sua 
crença em uma graça irresistível, João 6.44, onde Jesus afirma: “Ninguém pode vir a 
mim, se o Pai, que me enviou, o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia”. Só que 
o termo traduzido aqui como “trouxer” é, no grego, elkõ, que, segundo o tradicional 
léxico de Strong, tem mais o sentido de “atrair”, “induzir alguém a vir”. Ou seja, Deus 
atrai; Ele não força. Ele não violenta a liberdade humana concedida pela Sua graça e 
soberania. Jesus disse que os que vêm a Ele não são forçados, mas atraídos a Ele (Jo 
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12.32). 
 
Em quarto lugar, o Arminianismo entende e sustenta, à luz da Bíblia, que Cristo morreu 
por todos (Jo 3.16 e 6.51; 2Co 5.14; Hb 2.9; 1Jo 2.2), mas Sua obra salvífica só é 
levada a efeito naqueles que se arrependem e crêem (Mc 16.15,16; Jo 1.12). Trocando 
em miúdos: a Expiação de Cristo é suficiente, mas só se torna eficiente na vida daqueles 
que sinceramente se arrependem de seus pecados e aceitam Cristo como único e 
suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Trata-se, portanto, de uma Expiação 
Universal Qualificada, e não de uma Expiação Limitada. 

Conquanto existam passagens bíblicas que afirmam que Cristo morreu pelas ovelhas (Jo 
10.11,15), pela Igreja (At 20.28 e Ef 5.25) ou por “muitos” (Mc 10.45), a Bíblia também 
afirma claramente em muitas outras passagens que a Expiação é universal em seu 
alcance (Jo 1.29; Hb 2.9 e 1Jo 4.14), o que deixa claro que as passagens que dão uma 
ideia de ela ter sido limitada nada mais são do que referências à eficácia da Expiação. 
Ou seja, a Expiação de Cristo foi realizada em prol de toda a humanidade, mas só os 
que a aceitam usufruem de sua eficácia. 

Os que crêem em Cristo são obviamente associados à obra expiadora (Jo 17.9; Gl 1.4; 
3.13; 2Tm 1.9; Tt 2.3; 1Pe 2.24), mas a Expiação é universal (1Jo 2.2). E a eficácia não 
está na salvação de todos, mas na consecução da Salvação. O fato de a Expiação só ter 
sido aceita e aplicada em muitos e não em todos não significa que sua eficácia é 
comprometida. O fato de muitos usufruírem dela já demonstra sua eficácia. Ela só não 
seria eficaz se ninguém se salvasse por ela. Se alguém foi salvo por ela, esta foi eficiente. 
Não houve “desperdício” pelo fato de seu alcance ser universal, mas nem todos serem 
salvos.  

Além disso, se crermos que a Expiação de Cristo é limitada, o que seria um sacrifício que 
proporcionasse uma Expiação Ilimitada? Jesus sofreria um pouco mais na cruz? Há 
casos de arminianos que crêem em uma Expiação Limitada com base na presciência 
divina, o que apresenta certa coerência, porém o Arminianismo Clássico nunca 
defendeu a Expiação Limitada justamente porque não só há passagens bíblicas claras 
sobre o alcance universal da Expiação como também uma Expiação Limitada é uma 
contradição ao ensino bíblico de que Deus não faz acepção de pessoas (Dt 10.17 e At 
10.34). Deus é soberano, mas isso não significa dizer que Ele fará alguma coisa que 
contradiga Seu caráter santo e amoroso. Lembremos que uma hermenêutica prudente 
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interpreta uma passagem ou passagens observando o contexto geral sobre o assunto na 
Bíblia. A Bíblia se explica por meio dela mesma. Portanto, se ela afirma que Deus é 
santo, justo e amor, e não faz acepção de pessoas; e que Deus quer que todos se salvem 
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade (1Tm 2.3,4); e que a Expiação foi por 
“todos” (1Tm 2.6; Hb 2.9); logo as passagens em que há alusão a “muitos” devem ser 
interpretadas à luz dessas outras. O resultado é que as passagens que aludem a “muitos” 
não se referem ao alcance da Expiação, que é universal, mas à eficácia dela para os 
“muitos” que a receberam por fé. 

Não se pode simplesmente desconsiderar o significado óbvio dos textos sem ir além da 
credibilidade exegética. Quando a Bíblia diz que “Deus amou o mundo” (Jo 3.16) ou 
que Cristo é “o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29) ou que Ele é 
“o Salvador do mundo” (1Jo 4.14), significa isso mesmo. Em nenhum texto o vocábulo 
“mundo” se refere à Igreja ou aos eleitos. Escreve o apóstolo João: “E Ele é a 
propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de 
todo o mundo” (1Jo 2.2). Ou como disse o teólogo H. C. Thiessen: “Concluímos que a 
Expiação é ilimitada no sentido de estar à disposição de todos, e é limitada no sentido 
de ser eficaz somente para aqueles que crêem. Está à disposição de todos, mas é 
eficiente apenas para os eleitos” (Lectures in Sistematic Theology, Grand Rapids, 1979). 
Finalmente, em quinto lugar, o Arminianismo entende e sustenta, à luz da Bíblia, que o 
ser humano pode cair da graça, mas que tal coisa não é tão fácil de acontecer como se 
pensa. O próprio Arminius preferiu deixar em aberto essa questão, isso porque há 
muitos textos bíblicos que enfatizam a perseverança dos santos e há muitos outros que 
sugerem a possibilidade de cair da graça, de eventualmente se perder a salvação (Mt 
24.12,13; Lc 9.62 e 17.32; Jo 15.6; Rm 11.17-21; 1Co 9.27; Gl 5.4; Ap 3.5; 1Tm 1.19 e 
4.1; 2Tm 2.10,12; Hb 3.6,12,14; 2Pe 2.20-22; 1Co 15.1-2 e 2Co 11.3-4). Escreveu 
Arminius: “Nunca ensinei que um verdadeiro crente pode, total ou finalmente, cair da fé 
e perecer. Porém, não vou esconder que há passagens das Escrituras que me parecem 
ensinar isso” (ARMINIUS, Works, volume 1, p. 131). 

De forma geral, sabemos que é muito difícil acontecer de um crente perder a salvação ao 
final, mas não impossível, razão pela qual a Bíblia insta para que o cristão cultive sempre 
sua vida espiritual, fortalecendo-se em Deus para perseverar até o fim (Ef 6.10-18). O 
fato de sabermos que temos segurança em Cristo não deve nos levar a relaxar em nossa 
vida espiritual, pois tal atitude pode, se não tomarmos cuidado, nos levar, mais à frente, 
a perecermos espiritualmente.  
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A Contra Reforma 
 

Também conhecida por Reforma Católica, é o 
nome dado ao movimento que surgiu no seio 
da Igreja Católica e que, segundo alguns 
autores, teria sido uma resposta à Reforma 
Protestante iniciada com Lutero, a partir de 
1517. Em 1545, a Igreja Católica Romana 
convocou o Concílio de Trento estabelecendo, 
entre outras medidas, a retomada do Tribunal 
do Santo Ofício (inquisição), a criação do 
Index Librorum Prohibitorum, com uma 

relação de livros proibidos pela Igreja e o incentivo à catequese dos povos do Novo 
Mundo, com a criação de novas ordens religiosas, dentre elas a Companhia de Jesus. 
Outras medidas incluíram a reafirmação da autoridade Papal, a manutenção do celibato 
eclesiástico, a reforma das ordens religiosas, a edição do catecismo tridentino, reformas e 
instituições de seminários e universidades para tentar melhorar o padrão moral dos 
bispos e padres, a supressão de abusos envolvendo indulgências e a adoção da Vulgata 
como tradução oficial da Bíblia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo do concílio era combater a evasão de fiéis 
católicos (Foto: Wikipédia) 
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7. AS DENOMINAÇÕES EVANGÉLICAS, O MOVER DO ESPÍRITO SANTO E A 
IGREJA JUDAICA MESSIANICA. 

 
A reforma trouxe o acesso às Escrituras Sagradas, mas também trouxe muitas 
interpretações que deram origem a várias denominações. Isto aconteceu pelo 
desenvolvimento das ciências, o iluminismo, a idéia de independência humana, do 
progresso etc. 
 
Os Puritanos  

Depois da Reforma, na Inglaterra e na Escócia seguiu-se um período de recessão e 
esfriamento. Para usar uma figura do Prof. Latoretti, durante a Reforma veio aquela 
grande onda espiritual que depois foi seguida por uma baixa no fervor do povo. Havia 
um grande grupo na Inglaterra e na Escócia que tinha um desejo profundo de ver uma 
reforma completa na vida da Igreja. Essa vontade era controlada por aquilo que 
conhecemos como o princípio regulador do movimento Puritano. A idé ia é esta: Tudo 
no culto deve ser regulado e controlado pela Palavra de Deus escrita. Para esse grupo, 
aqueles acréscimos humanos ao culto, que não podiam ser demonstrados nem apoiados 
pela Escritura, deviam ser tirados. Esse grupo não queria que se permitisse o acréscimo 
cada vez maior de tradições humanas no culto, pois isso quebraria o segundo 
mandamento, obscureceria a clareza do Evangelho e impediria que o poder de Deus 
viesse sobre a Igreja. Por causa desse desejo, esses crentes fervorosos na Igreja, na 
Inglaterra e na Escócia, vieram a ser chamados e conhecidos como Os Puritanos. A 
palavra vem do inglês e significa purificar.  

1º - Em primeiro lugar, eles queriam purificar a Igreja de Deus, especialmente o culto, 
através da Palavra de Deus escrita. Mas não pararam aí, estavam interessados em 
purificar também, em segundo lugar, o governo da Igreja e depois a vida da família, o 
comércio, e os negócios. Daí passavam para o governo civil; queriam purificar a forma 
do governo dirigir a nação. Eles queriam reformar as escolas e as universidades à luz da 
Palavra de Deus. Por isso começaram a orar e a pregar para que toda a terra, em todos 
os as pectos do país, fosse reformada pela Palavra. Geralmente é aceito pelos 
historiadores que o Movimento Puritano começou no fim de 1550 e se estendeu até o 
século seguinte, no ano de 1600. Mas há quem diga (Prof. Sidney da Universidade de 
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Yale) que o período puritano se estendeu nos E.E.U.U. além dessa data, até à eleição de 
John Kennedy, em 1960.  

A bênção maior de Deus em tudo isso foi a seguinte: À medida que os Puritanos tinham 
esse desejo profundo de Reformar, em todos os aspectos, a Inglaterra e a Escócia, havia 
uma quantidade enorme de jejuns e orações para que o Espírito de Deus viesse sobre 
aquela terra. Os Puritanos, juntamente com Calvino, mantinham juntos estes dois 
conceitos: A palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, à medida que eles pregavam a 
Palavra de Deus, também oravam para que o Espírito viesse satisfazer a fome dos que a 
ouviam. Eles sabiam que a Palavra sem o Espírito seria morta, sem vida; e que o Espírito 
sem a Palavra poderia tornar-se em confusão e desordem; mas sabiam também que a 
Palavra de Deus juntamente com o Espírito traz a vitória, a vida e a reforma. Assim, ao 
mesmo tempo que oravam por despertamento, também estavam fazendo o que podiam 
através da pregação, da literatura e da mudança do governo. À medida que eles 
estavam engajados nessas atividades, percebia-se que estava chegando sobre toda a 
terra uma fome da Palavra de Deus.  

O governo Inglês começou a perseguir os Puritanos porque temia que eles acabariam 
por dar à Igreja um poder político muito grande. Mesmo que os Puritanos estivessem 
sendo perseguidos, a sua influência, entretanto estava se espalhando pelo país. Não há 
dúvida alguma de que era o Espírito Santo que estava predispondo os corações e dando 
a todos a fome de ouvir a pregação Puritana. Milhares e milhares de pessoas, tanto da 
Escócia como da Inglaterra, se congregavam para ouvir a pregação dos Puritanos. 
Depois de trinta anos de pregação, desde o início do movimento, a mensagem dos 
Puritanos começou a produzir mudanças. Os primeiros pregadores Puritanos, durante os 
primeiros trinta anos do movimento, não viram resultado da sua pregação. Eles 
pregavam o máximo que podiam, oravam muito, trabalhavam e escreviam livros 
maravilhosos e conseguiram até mesmo colocar excelentes professores nas universidades 
de Cambridge e Oxford. Mas durante vinte ou trinta anos receberam muito pouco apoio 
ou resposta. De repente, no final do século XVI e início do século XVII, ocorreu uma 
tremenda resposta do povo à pregação e propostas dos Puritanos.  

Tudo isso nos ensina que não devemos perder a paciência e ficar desencorajados se não 
temos resultados à primeira vista. Deus pode estar nos usando para preparar uma 
tremenda bênção que a geração seguinte irá desfrutar. E mesmo que não vivamos o 
suficiente para ver essa bênção, nos alegraremos juntos no grande dia da colheita, no 
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último dia. O que importa é que o Senhor Jesus vai receber a glória e será coroado com 
mil coroas naquele grande dia. O calendário de Deus não funciona segundo os nossos 
desejos.  

Não queremos entrar em detalhes no conflito político entre os Puritanos e o governo. 
Apenas mencionaremos que o Rei Carlos I odiava os Puritanos. Ele era secretamente um 
católico romano, mesmo sendo considerado o cabeça da Igreja da Inglaterra. Ele elegeu 
então o Arcebispo de Cantuária, Arcebispo Laud, que era uma pessoa tremendamente 
preconceituosa contra os Puritanos. Com a autoridade dada pelo estado e pelo Rei, 
Laud começou a perseguir os Puritanos onde quer que pudesse. Foi por esta época que 
os pais peregrinos cruzaram o oceano e vieram da Europa para a América do Norte. 
Dessa forma os primeiros peregrinos colonizadores da América do Norte foram aqueles 
Puritanos perseguidos na Inglaterra.  

Durante muitos anos o Rei Carlos I governou de forma irregular, sem nenhuma reunião 
do Parlamento. Subitamente, ele se viu diante da possibilidade de uma guerra com a 
Escócia. Isso fez com que convocasse o Parlamento para conseguir os recursos 
necessários para sair à guerra. Ele convocou o que se chamou de Breve Parlamento. 
Com surpresa e horror constatou que aquele Parlamento, na grande maioria, era 
composto de homens favoráveis aos Puritanos. Imediatamente dissolveu o Parlamento, 
antes que tomassem qualquer decisão e começassem a reformar o país. Mas o problema 
continuava: não havia dinheiro no tesouro real. Enquanto isso, em Edimburgo, o Rei 
começara uma “guerra litúrgica” contra a Escócia, que já tinha purificado o culto de 
todos os acréscimos humanos. Os escoceses estavam furiosos com a possibilidade de 
que qualquer tipo de catolicismo fosse introduzido outra vez no culto, pois a Igreja da 
Escócia era muito mais reformada do que a Igreja da Inglaterra. Então, o Rei resolveu 
mandar as suas tropas e obrigar a Igreja da Escócia a seguir o Livro Comum de Oração 
que era usado na Igreja da Inglaterra. Naquele tempo, o Rei era monarca da Inglaterra e 
da Escócia. Os escoceses tinham chegado à conclusão de que o livro de orações tinha 
muita coisa remanescente do catolicismo em termos humanos, por isso o haviam 
abandonado. O Rei então enviou uma alta autoridade eclesiástica para a Catedral 
principal da Escócia e durante o culto ele começou a ler o livro de orações. Mas o povo 
da Escócia estava muito bem preparado para agir. Naqueles dias não havia bancos 
confortáveis nas catedrais como temos hoje. Todos traziam banquinhos que eram 
usados na ordenha das vacas. Uma fonte diz que, no decorrer do culto, uma moça 
simplesmente pegou o banquinho de três pernas e o jogou na cara do bispo. De repente 
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a catedral se encheu de banquinhos de três pernas voando de um lado para outro, e 
aqueles que eram da Igreja da Inglaterra começaram a correr para salvar a pele.  

A Escócia se organizou em um grande exército para atacar a Inglaterra. Finalmente, o 
Rei Carlos I conscientizou-se de que devia convocar o Parlamento, mesmo que fosse 
puritano. Este se tornou o que se chama o Grande Parlamento, que se reuniu por 12 
anos sem qualquer interrupção, (1640-1652), até que foi finalmente dissolvido por 
Cromwell. Embora houvesse muitos partidos dentro deste Parlamento, a grande maioria 
era a favor dos Puritanos. Eles eram também contra o catolicismo e contra o poder 
absoluto do monarca; não eram contra a monarquia em si, mas contra a monarquia 
tirânica. Este Parlamento estava decidido a reformar a vida da Igreja através de leis e 
reformar a própria lei. Foi este Parlamento que convocou a Grande Assembléia de 
Westminster, que começou a reunir-se há 350 anos, em 16 de setembro de 1643. 
(Em1993, comemorou-se a data na Inglaterra com um grande encontro na Capela de 
Westminster). A Assembléia de Westminster foi uma grande assembléia, composta de 
pastores e teólogos de todas as partes das Ilhas Britânicas, e que escreveram nossos 
símbolos, debaixo da autoridade da Igreja, ou seja: a Confissão de Fé de Westminster, o 
Catecismo Maior e o Breve Catecismo, além de um livro de regulamento para o culto e 
uma edição de livros de salmos metrificados para serem cantados no culto. A lei 
determinava que esta seria a Confissão de Fé em toda a Inglaterra. Os presbiterianos 
sabem que a Confissão de Fé de Westminster é uma expressão da crença dos Puritanos; 
e que foi inspirada pela teologia de João Calvino, de Agostinho, do apóstolo Paulo, e, 
na verdade, inspirada pelas Escrituras na sua inteireza. Ela dá grande ênfase na 
soberania de Deus e no controle absoluto que Ele tem de todas as coisas para a Sua 
glória, e na necessidade de uma vida santa e de obediência a Ele.  

Não muito tempo depois, o Parlamento teve de organizar um exército para marchar 
contra o próprio Rei. O Rei, na verdade, queria dissolver o Parlamento, mas não 
conseguia fazê-lo. Ele havia feito um acordo secreto com os católicos franceses para 
enviar um exército católico francês à Irlanda e assim derrotar as forças do Parlamento. 
Porém os Puritanos foram capazes de organizar um exército mais poderoso do que o do 
Rei. Eles foram abençoados porque estava comandando o seu exército o General Oliver 
Cromwell. Não precisamos entrar em detalhes, mas o exército do Parlamento foi 
totalmente vitorioso sobre o exército do Rei. Finalmente, depois de três dias de 
julgamento, eles vieram a cortar a cabeça do Rei. Os Puritanos estavam divididos sobre 
esta questão. Os Escoceses e Presbiterianos eram contra matar o Rei, mas os 
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Independentes, e os Congregacionais da Inglaterra, eram a favor da decapitação. Assim, 
com a morte do Rei, a Inglaterra foi dirigida, durante muitos anos, pelo Parlamento. 
Posteriormente Oliver Cromwell assumiu o poder como Protetor (foi uma época áurea 
para os Puritanos e para o desenvolvimento da Inglaterra). Finalmente, com sua morte 
em 1660, a monarquia voltou ao poder, com o retorno de Carlos II da França, o filho de 
Carlos I.  

Iluminismo 

Na Idade Média, tínhamos a teologia como a rainha das ciências e, no Iluminismo, este 
papel foi passado para a filosofia e para a ciência. Com o advento do pós-modernismo, 
este papel ficou com a teoria literária. Isso serve para esclarecer o demasiado interesse 
atual pelas ciências literárias, da qual a análise dos textos bíblicos vem se utilizando cada 
dia mais. Nitidamente, se verifica que essas mudanças influenciaram a forma de se 
compreender o mundo, especificamente os estudos bíblico-teológicos, o que afetou 
também todo o campo religioso. 

René Descartes (1596-1650) “sustentou que não havia 
necessidade de Escritura revelada, já que a razão nos fornecia 
ampla informação sobre Deus”. (ARMSTRONG, 2007, p.181). 
Em Descartes, temos o início de alguns princípios do pensamento 
moderno, como, por exemplo, a autonomia da razão humana, e, 
no campo da filosofia, deu-se a transposição do “ser” para o 
“conhecer”. Por fim, na religião, o Deus que criou e revelou-se ao 
homem deixou de ter a primazia que, por sua vez, transferiu-se à 

personalidade que conhece a si própria. Sem dúvida, Descartes lançou algumas bases 
para o Iluminismo. “Seu desejo de desenvolver o conhecimento sobre uma base racional 
foi um dos alicerces do Iluminismo” (PRATT, 2004, p. 48). 

Apesar de as raízes do Iluminismo se encontrar entre os teólogos medievais, podemos 
dizer que o início do Iluminismo pode ser localizado no começo do século 17, e 
provavelmente tem ligações sócio-político com a Paz de Westfalia (1648), que pôs fim à 
guerra dos Trinta Anos e, com um caráter intelectual da obra de Francis Bacon (1561-
1626). 
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Francis Bacon, com o método da experimentação, deu as fundações para uma 
sociedade moderna. Para Bacon, o método científico envolve três “Tabelas de 
Investigação”. São elas: 

1. Agrupar todos os exemplos conhecidos do fenômeno que tenham características 
semelhantes 

2. Observar fenômenos que contrastam entre si de alguma forma 
3. Comparar essas observações 

Segundo Bacon, somente podíamos confiar em nossos cinco 
sentidos: “tudo que não pudesse ser empiricamente demonstrado 
– filosofia, metafísica, teologia, arte, misticismo e mitologia – era 
irrelevante” (ARMSTRONG, 2007, p.181). 

Não sem motivo, esses três pontos do método científico de Bacon 
se enquadram perfeitamente na metodologia usada pelos adeptos da crítica bíblica. Em 
seu Novum Organum (1620), Bacon, que foi um contundente apologista da ciência, deu 
as bases para a crítica bíblica por meio de algumas premissas:  

 Toda verdade é descoberta indutivamente 
 A ciência é o verdadeiro modelo do mundo 
 A verdade se dá a conhecer de modo pragmático 
 A ciência é separada da Bíblia 
 A ciência está ausente do Gênesis e de Jó  

O Iluminismo, também chamado de Era da Razão, mesmo tendo suas raízes no 
racionalismo, desvencilhou-se do mesmo, pois suas ideias foram além. “A racionalidade 
do movimento filosófico, conhecido como Iluminismo, estimulou um modo de 
pensamento analítico: em vez de tentar ver as coisas inteiras, as pessoas aprendiam a 
dissecar uma realidade complexa e estudar suas partes componentes. Tudo isso teria 
profundo efeito na maneira como liam a Bíblia” (ARMSTRONG, 2007, p.180-1). 

“Comumente, supõe-se que a questão da correta compreensão teológica e da adequada 
interpretação do Antigo Testamento – ou, em outras palavras, o problema da 
hermenêutica veterotestamentária – seja uma consequência do Iluminismo e de sua 
crítica a esse respeito” (FOHRER, 2006, p.19). 
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As pressuposições filosóficas, basicamente, tiveram como base o racionalismo de René 
Descartes (1596-1650), Espinosa (1632-1677) e Leibniz (1646-1716), juntamente com o 
empirismo de John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) e David Hume 
(1711-1776). Com o advento das ciências modernas, contribuiu-se para que surgisse um 
progresso intelectual, caracterizado pela autonomia da razão. A razão funciona como um 
cânon da verdade segundo o Iluminismo. 

A decadência moral da Revolução Francesa (1789) demonstrou quão frágeis são os 
ideais do Iluminismo, que teve como característica a autoemancipação humana dos 
preconceitos, superstições e concepções religiosas herdadas da Idade Média. Também 
desenvolveu uma nova historiografia caracterizada por uma forte tendência crítica, 
disposta a negar, sem motivos concretos, os milagres e eventos sobrenaturais 
encontrados na Bíblia, simplesmente por não se enquadrarem em suas pressuposições 
deístas de um universo mecânico. 

“Iluminismo foi o movimento cultural e intelectual europeu que, herdeiro do humanismo 
do Renascimento e originado do racionalismo e do empirismo do século 17, fundava-se 
no uso e na exaltação da razão, vista como o atributo pelo qual o homem apreende o 
universo e aperfeiçoa sua própria condição. Considerava que os objetivos do homem 
eram o conhecimento, a liberdade e a felicidade. O Iluminismo foi chamado pelos 
franceses de Siècle des Lumières ou apenas Lumières, pelos ingleses e americanos de 
Enlightenment e pelos alemães de Aufklärung”.  

Aquilo que era dito com receio e aceito com ressalvas mesmo entre o círculo crítico em 
relação aos estudos críticos bíblicos, a partir do Iluminismo foi dito em bom e alto tom e 
absorvido quase que sem ressalvas pelos críticos. 

Immanuel Kant (1724-1804) entra em cena quando o século 18 estava 
chegando ao seu final e, juntamente com ele, a era do Iluminismo. Em 
1784, Kant escreveu um artigo como resposta à pergunta: “O que é 
Iluminismo?”. E ele mesmo forneceu a resposta: “O Iluminismo era a 
chegada do homem à maioridade. Isso se dava quando o homem saía 
da imaturidade que o levava a confiar nas autoridades externas tais 
como a Bíblia, a Igreja e o Estado para dizer-lhe o que devia pensar e 
fazer. Nenhuma geração deve estar presa aos credos e costumes de 

eras do passado. Estar preso assim é um ultraje contra a natureza humana, cujo destino 
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se acha no progresso. Kant reconhecia que o século 18 ainda não podia ser considerado 
uma era iluminada, mas sim, a era do Iluminismo” (WALTER, 1993, p. 306).  

Isto mostra que o Iluminismo se caracteriza por uma fé ingênua no homem e em suas 
potencialidades. Para Kant, o lema do Iluminismo era: “Tenha coragem de usar sua 
própria razão” (STANLEY, 2003, p.20). Não é sem razão que Grenz e Roger, ao 
tratarem sobre o Iluminismo, intitulam o primeiro capítulo de sua obra como 
“Iluminismo: a destruição do equilíbrio clássico” (STANLEY, 2003, p.13). 

Kant reduziu a religião à ética, e a ética aos princípios humanistas e racionais. O 
Iluminismo, assim, “insiste em que toda doutrina cristã deve ser julgada pelo tribunal da 
razão e, assim, defendida. Só o que é racional deve ser aceito [...] As doutrinas da 
divindade de Cristo, do pecado original, do perdão mediante a cruz, dos sacramentos e 
dos milagres foram abandonadas, às vezes, com um tom depreciativo” (MACKINTOSH, 
2004, p. 24). 

O que Kant fez foi subordinar o cristianismo à religião universal da razão. Ao contrário 
dos teólogos clássicos, que partiam da revelação em direção à razão, a teologia de Kant 
partia da razão em direção à revelação. Importante lembrar que Kant foi despertado do 
“sono dogmático” pela leitura das obras de Hume, como ele mesmo reconheceu: 
“Confesso francamente: a lembrança de David Hume foi justamente o que há muitos 
anos interrompeu, pela primeira vez, meu sono dogmático e deu às minhas pesquisas no 
campo da filosofia especulativa uma direção completamente nova” (KANT, 1973, p. 
104). 

Kant passou do dogmatismo para o ceticismo e, finalmente, chegou ao criticismo. Entre 
suas obras famosas, temos: Crítica da razão pura (1781); Crítica da razão prática (1788) 
e Crítica do julgamento (1790). “Desde Kant, os pensadores ocidentais abandonaram, 
em grande medida, a busca por provas racionais da realidade, contentando-se com algo 
como pressupostos morais” (GEISLER, 2003, p. 387). Quando “teólogos” argumentam 
que a Bíblia é infalível somente em questões religiosas ou concernentes à salvação, tem 
suas raízes no pensamento kantiano. Kant “estava convencido de que uma Bíblia 
divinamente revelada violava a autonomia e a liberdade do ser humano” 
(ARMISTRONG, 2007, p. 182). 
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Kant faz uma dura avaliação do cristianismo: “O conceito cristão da revelação — do 
Deus que se revelou na história e na experiência pessoal por meio de eventos e da sua 
Palavra — é substituído pela razão. As histórias bíblicas estão perfeitamente em ordem 
para as massas ignorantes. Apresentam uma maneira pitoresca de lhes ensinar a 
moralidade. Mas, em última análise, é a ‘razão humana universal’ que é ‘o princípio que 
tem o comando supremo’” (BROWN, 1999, p. 67). 

A nova visão crítica e histórica da Bíblia é, em boa parte, o resultado do movimento 
racionalista e iluminista que fez surgir, pela primeira vez, um número surpreendente de 
problemas que ainda não foram completamente resolvidos. 

Os maiores pensadores do Iluminismo, em sua grande parte, rejeitaram o cristianismo 
por completo ou o adaptaram às suas concepções filosóficas, produzindo, assim, grandes 
heterodoxias no seio da Igreja.  

O Iluminismo influenciou grandemente a teologia em diversas áreas, tais como: 
historicismo, cientificismo, subjetivismo religioso, antropocentrismo, racionalismo, 
toleracionismo, entre outras. Enfim, todas as áreas do conhecimento humano, de uma 
forma ou de outra, foram afetadas pelo Iluminismo. “Conclui-se que os seres humanos 
eram capazes de entender racional e naturalmente a si mesmos, o mundo físico, a lei, a 
religião e a filosofia” (HILL, 2006, p. 643).  

Os exegetas do século 19 viveram num mundo intelectual marcado pela “filosofia das 
luzes”, em que o ser humano era supervalorizado e a importância de Deus era medida 
pelo seu valor na vida de cada indivíduo. 

Entre as características do Iluminismo e suas tendências, nota-se um 
antissobrenaturalismo, tendo como resultado o pluralismo religioso, e influenciando o 
deísmo, a crítica bíblica e a rejeição da revelação divina. O que se obteve como fruto do 
Iluminismo sobre a teologia foi uma teologização filosófica que resultou nas mais 
diversas formas de ataques a tudo aquilo que a Bíblia dizia ser um evento sobrenatural. 

A partir das luzes, o Iluminismo apaga progressivamente os modos de pensar do 
passado. “Essa secularização afetará cerca de um quinto dos pastores alemães, ingleses 
ou escandinavos” (SUFFERT, 2000, p. 420). Essa forma de racionalismo deu origem ao 
liberalismo na Igreja e provocou uma ruptura com a Bíblia e com a teologia dos 
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reformadores. Segundo seus seguidores, a teologia é apenas um construto humano, 
limitado, provisório, subjetivo... Ou seja, a verdade é relativa. 

Não podemos ignorar alguns pontos em que o Iluminismo contribuiu para a 
interpretação bíblica. “Os cristãos colocam a teologia em risco quando ignoram o 
Iluminismo” (STANLEY, 2003, p. 13). Esse período contribuiu para a elaboração do 
princípio histórico-gramatical de interpretação das Escrituras e acabou por libertar as 
pesquisas bíblicas da “camisa de força” imposta pela igreja católica. Mas, infelizmente, 
foram ao extremo e colocaram a teologia bíblica debaixo do absolutismo e do 
racionalismo.  

Foi pelas concepções iluministas que se deu uma nova hermenêutica com dois principais 
pontos: 1) o método histórico-crítico; 2) e a submissão da Bíblia à crítica literária radical, 
o que se deve em grande parte a Witter e Astruc. 

Devemos, também, observar que esse período do Iluminismo foi fortemente dedicado à 
descoberta do que era verdade (pela razão) e do que era superstição ou embuste. Nesse 
aspecto, o ceticismo foi saudável. “Como muitos se vestiam com o manto da autoridade 
religiosa para favorecer suas próprias invenções intelectuais, o ceticismo era uma defesa 
muito poderosa contra esse abuso” (LOWERY, 2010, p. xxxiv). 

Enfim, a teologia nunca mais seria a mesma e, a partir desse momento, todo discurso 
religioso não poderia ignorar as mudanças que o Iluminismo impôs na sociedade e, 
principalmente, na Igreja. 

Partindo das concepções iluministas, chegou-se, então, ao liberalismo teológico. De 
forma geral, o liberalismo é o resultado do Iluminismo, caracterizado pela revolta contra 
a religião e o cristianismo particular. Seu referencial teórico era o racionalismo e o 
empirismo – filosofias antagônicas, mas que concluem juntas que Deus precisa ser 
excluído do universo humano. O resultado disso, na academia, foi muito profundo. 

O liberalismo foi responsável, de certa forma, pelo preconceito sobre a “teologia”. 
Devido à ascensão do Iluminismo, o racionalismo e, consequentemente, a teologia 
liberal predominaram nos seminários e estudos teológicos uma postura que negava a fé 
expressa na Bíblia tal como era sustentada pela Igreja antiga e pelos cristãos evangélicos.  
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Com isso, o estudo da teologia passou a ser visto com reservas na maioria das 
denominações, que passaram, então, a desencorajar seus membros ao estudo da 
teologia, pois o referencial que tinham de “teologia” passou a ser os referidos teólogos 
em atividade que eram, na sua maioria, liberais ou progressistas. 

Nesse contexto, ocorreram inúmeras mudanças sociais e religiosas que contribuíram 
para um crescimento do método científico de estudo da Bíblia. Em um período de 
aproximadamente quinhentos anos, viu-se surgir compreensões em torno da 
interpretação bíblica carregadas de pré-suposições humanistas e seculares. Não 
deixaram de atribuir à Bíblia um sentido religioso, mas suas conclusões foram 
insistentemente contrárias aos sistemas doutrinários evangélicos. Isso, porém, é assunto 
para outra reflexão. 

“O Iluminismo se caracteriza por uma fé ingênua no homem e em suas potencialidades” 

“A partir das luzes, o iluminismo apaga progressivamente os modos de pensar do 
passado”  

“O ceticismo atuou como um modo de defesa contra o abuso de muitos que se vestiam 
com o manto da autoridade religiosa para favorecer suas próprias invenções intelectuais” 

OS AVIVALISTAS  

Os reavivamentos periódicos são fatos históricos, característicos do cristianismo anglo-
saxônico que recebeu grande ênfase na formação dos Estados Unidos da América. Os 
não-crentes precisam ser alcançados e os crentes, motivados de tempos em tempos. A 
princípio, esses movimentos eram espontâneos. Com o tempo, passaram a ser intensas 
reuniões de avivamento. 

Foi nesse contexto que surgiram grandes pregadores de multidões nos EUA, na Grã-
Bretanha e na Europa. Muitas vezes, o número de pessoas era tão grande que os cultos 
liderados por esses homens só podiam ser realizados ao ar livre. 

É impossível ler a biografia desses pregadores e não se entusiasmar com sua vida 
consagrada e não desejar os mesmos resultados por eles obtidos. A ênfase sobre a 
santidade e o comprometimento com a salvação das almas era muito grande. Uns 
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poucos olhavam tudo isso com olhar crítico, taxando o movimento de emocionalismo, 
subjetivismo vazio. 

Independente das correntes opinativas, os avivalistas tiveram grande impacto na vida 
espiritual dos séculos XVIII e XIX, principalmente sobre a Igreja Americana que até hoje 
colhe os frutos resultantes da atuação desses gigantes da fé. 

Richard Baxter (1615-1691) 

(Rowton - Chester, 12 de Novembro de 1615 — 
Shropshire, 8 de Dezembro de 1691) foi um líder puritano 
inglês, sacerdote, escritor, a quem Dean Stanley chamou "o 
chefe dos protestantes intelectuais da Inglaterra". Em A 
ética protestante e o espírito do Capitalismo, Max Weber 
chama ao texto "Christian Directory" de Baxter um 
"compêndio de teologia moral puritana".  

O seu escrito mais famoso é "O Descanso Eterno dos 
Santos" (The Saints' Everlasting Rest) de 1650. Na doutrina 

da Predestinação, sua posição assemelhava-se à do francês Moyse Amyraut (1596-
1664). O termo "Baxterianismo" traduz um Calvinismo moderado, ao afirmar que Deus 
escolheu de fato apenas um limitado número de pessoas, mas não despreza ou rejeita 
ninguém, propondo uma elaboração teológica que interliga ambos os sistemas, 
calvinismo e arminianismo, convocando-lhes ao diálogo mais próximo com vista não só 
a contemplar o atributo de soberania divina, mas, igualmente preservando incólumes 
seu amor e justiça.  

De todos os puritanos, Baxter foi o mais prolífico deles, tendo escrito 79 volumes, 
deixando assim um legado inestimável às futuras gerações. O que distinguia Baxter de 
todos os seus pares era a coragem no enfrentamento de temas difíceis da Escritura, 
conduzindo sua argumentação com muita perícia, serenidade e firmeza. Reputado como 
o maior pastor da tradição puritana é, enfrentou críticas de muitos calvinistas em razão 
de sua soteriologia.  

É um ícone a ser lembrado, embora injustiçado sobretudo em razão de seu pioneirismo 
na disposição para navegar na contramão da maioria estabelecendo novos paradigmas 
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teológicos. Baxter nutria certa aversão por Confissões e não escondia seu desprazer 
pelos esforços em exigir uniformidade confessional das igrejas privando-lhe da liberdade 
de investigar por si mesma a Palavra de Deus e de fazer livremente suas escolhas em 
matéria de fé. 

Nasceu na casa do seu avô materno. Apesar de a família ter ancestrais nobres, o pai já 
não tinha um papel de destaque na sociedade. Inicialmente, a educação de Richard foi 
pobre, a cargo do sacerdócio local. Mas em breve a sua situação melhorou, com a ajuda 
de John Owen, mestre da escola livre de Wroxeter, onde ele estudou entre 1629 e 1632, 
e onde fez progressos no latim.  

A conselho de Owen ele não prosseguiu para Oxford (um passo de que ele depois se 
arrependeu), tendo ido para o castelo de Ludlow onde esteve a cargo de Richard 
Wickstead, o padre do conselho local. Apesar da negligência de Wickstead, Baxter 
beneficiou da grande biblioteca do castelo.  

Em 1638 tornou-se sacerdote da Igreja Anglicana em Kidderminster, Worcestershire 
onde em 1642 foi por algum tempo capelão do exército do Parlamento (ver Oliver 
Cromwell). Após a restauração da monarquia, perdeu através do decreto da 
Uniformidade de 1662 o seu cargo e viveu após a lei de tolerância de 1672 em Londres.  

Como sacerdote de renome, que não desejava subjugar-se à Igreja do Estado, em 1685 
foi condenado a 18 meses de prisão. O seu texto "O pastor reformado" proclama um 
ideal ao qual ele se sentia obrigado.  

John Bunyan  

 (Elstow, 30 de novembro de 1628 – Londres, 31 
de agosto de 1688) foi um escritor e pregador 
cristão nascido em Harrowden, Elstow, Inglaterra, 
foi o autor de The Pilgrim's Progress (O Peregrino), 
provavelmente a alegoria cristã mais conhecida em 
todos os tempos.  

Bunyan teve pouca educação escolar. Ele seguiu o seu pai no comércio de Tarish 
Tinker, e serviu no exército parlamentário de Newport Pagnell (1644–1647); em 1649 
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ele casou-se com uma jovem mulher. Viveu em Elstow até 1655 (quando sua esposa 
morreu) e então se mudou para Bedford. Ele se casou de novo em 1659.  

Em sua autobiografia, Grace Abounding ("Abundante Graça"), Bunyan descreve a si 
mesmo como tendo conduzido uma vida abandonada em sua juventude; mas não existe 
nenhuma evidência que ele era pior que seus vizinhos: o único defeito que ele especifica 
é a profanação, além da dança e persuasão. O surpreendente poder de sua imaginação 
o levou a contemplar atos de impiedade e profanação, e a uma vívida realização dos 
perigos por eles envolvidos. Em particular ele era atormentado por uma curiosidade 
concernindo o "pecado imperdoável," e uma preposição que ele já o havia cometido. Ele 
continuamente ouvia vozes alertando-o a "vender Cristo," e era torturado por temerosas 
visões. Depois de severos conflitos espirituais ele escapou desta condição e se tornou um 
entusiástico e assegurado devoto. Ele foi recebido na igreja Batista em Bedford por 
imersão no River Great(Rio Grande) Ouse em 1653. Em 1655 ele se tornou um diácono 
e começou a pregar, com marcante sucesso desde o início.  

Bunyan discordava fortemente dos ensinos da Sociedade dos Amigos e tomou parte, 
durante os anos 1656-1657, em debates escritos com alguns de seus líderes. 
Primeiramente, Bunyan publicou "Some Gospel Truths Opened" ("Algumas Verdades do 
Evangelho Abertas") na qual ele atacou crenças Quaker. O Quaker Edward Burrough 
respondeu com "The True Faith of the Gospel of Peace" ("A Verdadeira Fé do Evangelho 
da Paz"). Bunyan refutou o panfleto de Burrough com "A Vindication of Some Gospel 
Truths Opened" ("Uma Vindicação de Algumas Verdades do Evangelho Abertas"), 
respondida por Burrough com "Truth (the Strongest of All) Witnessed Forth" ("Verdade, 
A Mais Forte de Todas, Testemunhada Adiante"). Depois o líder Quaker George Fox 
entrou na rixa verbal publicando uma refutação à redação de Bunyan em sua obra "The 
Great Mystery of the Great Whore Unfolded" ("O Grande Mistério da Grande Prostituta 
Desvendado").  

Em 1658 Bunyan foi processado por pregar sem uma licença. Não Obstante, ele 
continuou a pregar e não sofreu um aprisionamento até novembro de 1660, quando foi 
levado à cadeia municipal de Silver Street, Bedford. Ali ele ficou detido por três meses, 
mas, por se recusar a se conformar ou desistir de pregar, seu encarceramento foi 
estendido por um período de aproximadamente 12 anos (com exceção de algumas 
poucas semanas em 1666) até Janeiro de 1672, quando Carlos II emitiu a Declaração de 
Indulgência Religiosa.  
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Túmulo de John Bunyan, Bunhill Fields, City Road, Londres. (Janeiro de 2006) 

Naquele mês, Bunyan se tornou pastor da igreja de Bedford. Em Março de 1675, ele foi 
novamente aprisionado por pregar, desta vez no cárcere de Bedford, localizado na ponte 
de pedra sobre o rio Ouse, porque Carlos II havia anulado a Declaração de Indulgência 
Religiosa. (O mandado original, descoberto em 1887, foi publicado em fac-símile por 
Rush and Warwick, London). Após seis meses ele foi liberto e devido a sua 
popularidade, não mais foi molestado.  

A caminho de Londres Bunyan foi acometido por um forte resfriado, e morreu de febre 
na casa de um amigo em Snow Hill no dia 13 de Agosto de 1688. Seu túmulo está 
localizado no cemitério de Bunhill Fields em Londres.  

Jonathan Edwards (1703 - 1758) 

Pastor congregacional avivalista, missionário aos 
índios, escritor, primeiro presidente de Princenton e, na 
estimativa de alguns, primeiro e maior filósofo-teólogo 
americano. Em 1741, pregou seu famoso sermão: 
“Pecadores na mão de um Deus irado”, espalhando o 
avivamento pelas 13 colônias e até na Inglaterra. 

Formou-se precocemente em Yale (1720) aos 17 anos, tornando-se pastor em 
Nortampton, no Oeste de Massachussetts. 

Apesar de ter o hábito de ler seus sermões, sua vida de oração teve grande impacto 
sobre seu povo. Costumava ficar até 13 horas por dia orando e estudando. Era muito 
comum entrar na floresta para orar e ali ficar durante duas ou três horas com o rosto em 
terra, clamando a Deus. Seu referido sermão, que teve tanto impacto sobre o primeiro 
grande avivamento americano do século XX, foi precedido por três dias de oração e 
jejum. 

Um de seus biógrafos disse: “Em todo o mundo onde se fala o inglês era considerado o 
maior erudito desde os dias de Paulo e Agostinho”. 

Faleceu em 1758, em Princeton, vítima da febre resultante da vacina contra a varíola. 
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John Wesley (1703-1791) 

Foi o fundador do Movimento Metodista, hoje uma das 
maiores denominações do mundo. Ele, com certeza, dominou 
o cenário religioso no século XVIII, tanto na Inglaterra, seu 
país de origem, quanto nos EUA. Foi ordenado ao ministério 
em 1728, tornando-se ministro anglicano. Destacando-se por 
sua vida piedosa e pelo metódico estudo da Palavra, ganhou, 
junto com o seu grupo, o apelido de “metodista”, que acabou 
se tornando o nome oficial de sua denominação. 

Assim como Lutero, seu desejo era reformar espiritualmente a 
igreja na Inglaterra, mas acabou tendo de se desligar. Alguns historiadores julgam que o 
metodismo impediu a Inglaterra de mergulhar em uma Revolução sangrenta, semelhante 
à que ocorrera na França. 

Ao decepcionar-se com seu trabalho missionário nas Treze Colônias Americanas, Wesley 
encontrou dois irmãos Morávios, na viagem de volta, que tiveram grande influência 
sobre sua vida, transformando o seu relacionamento com Deus. A partir de então, 
multidões de cerca de 5 a 10 mil pessoas afluíam para ouvir seus sermões. Era comum 
nesses cultos, os pecadores acharem-se angustiados e começarem a gritar e a gemer. 

Com 70 anos, pregou para um auditório de 30 mil pessoas. Aos 86, fez uma viagem à 
Irlanda onde, além de pregar seis vezes ao ar livre, anunciou o evangelho cerca de 100 
vezes em 60 cidades. 

George Whitefield (1714 - 1770) 

Converteu-se em 1735, aos 21 anos, e, aos 25, começou a 
pregar ao ar livre. Foi, no início, um dos maiores 
colaboradores na obra de John Wesley, de quem se 
separou mais tarde por motivos teológicos. Pregador por 
excelência, não havia prédio onde coubessem os auditórios 
e, por isso, sempre armava seu púlpito nos campos, fora 
das cidades. Algumas vezes também pregou ao ar livre, 

devido à oposição da Igreja Oficial (Anglicana). 
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Viajava intensamente para pregar o evangelho. Atravessou treze vezes o Atlântico para 
pregar nos Estados Unidos. Organizou seus convertidos em saciedades, conforme o 
costume metodista, e utilizou largamente o serviço de pregadores leigos. 

Seu dom de oratória era tão extraordinário que, certa vez, descrevendo para uns 
marinheiros um navio perdido em um furacão, estes se levantaram gritando: “Às 
baleeiras! As baleeiras!”. 

Foi o profeta do movimento metodista. Sua preocupação com a área social o levou a 
criar orfanatos para cuidar dos órfãos. 

Whitefield morreu aos 56 anos, na cidade de Newburyport, Inglaterra. 

Charles Grandison Finney (1792-1875) 

Convertido aos 29 anos, seu nome está ligado, como 
nenhum outro, ao movimento avalista. Durante dez anos, de 
1824 a 1834, trabalhou incansavelmente pelo avivamento da 
Igreja. Depois disso, caiu enfermo, devido aos grandes 
esforços, tendo de entrar em repouso. 

Foi nesse período que publicou seu livro “Conferencias sobre 
avivamento”. Em 1835, tornou-se professor de teologia no 
Oberlin College, do qual se tornou presidente mais tarde. 
Posteriormente, escreveu também extensa obra sobre 
Teologia Sistemática. 

Sua vida foi repleta de milagres. Conta-se que, certa vez, ao entrar em uma fábrica, uma 
mulher começou a caçoar dele. Diante disso, olhou nos olhos dela e saiu. Após algum 
tempo, ela estava chorando com o desejo de entregar-se a Cristo. 

Em outra ocasião, ele apenas passou por um vilarejo em um trem e as pessoas que 
estavam nos bares, dirigiram-se às igrejas, sentindo agonia pelo seu pecado. Um repórter 
que investigava a sua vida para saber o seu segredo espantou-se ao vê-lo entrar na 
floresta para orar e passar horas prostrado diante de Deus. 
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Algumas estatísticas demonstraram que cerca de 85% dos convertidos de Finney 
perseveraram em servir a Deus, enquanto a média dos demais pregadores era de 30%. 

 

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) 

A família Spurgeon foi para a Inglaterra durante a perseguição 
de Filipe II, da Espanha, no final do século XVI, nos Países 
baixos. 

Converteu-se aos 17 anos pela pregação de um orador 
metodista em Cambridge e tornou-se um pregador leigo, isto é, 
sem formação acadêmica. 

Após sua conversão, juntou-se à comunidade batista em 
Cambridge. Sua fama cresceu e, aos 17 anos, tornou-se pastor. 

Aos 20, era conhecido, por todo o país, como “o menino pregador”.  

Seus sermões começaram a ser impressos e lidos pelo mundo inteiro. Era comum, em 
Londres, as pessoas se reunirem, às segundas-feiras, para ler seus sermões. A leitura 
abrangia tanto trabalhadores da construção civil quanto o pessoal dos escritórios. 

Por quarenta anos pregou para imensas audiências e ganhou cerca de 10.000 almas 
para Cristo. Entrou para os anais da história eclesiástica como o “príncipe dos 
pregadores”. Fundou o Colégio de Pastores e, até a sua morte, treinou cerca de 900 
pregadores. 

Ao morrer, em 1892, 6.000 pessoas assistiram ao seu funeral em cortejo fúnebre. Em 
seu caixão, a Bíblia aberta no texto usado para convertê-lo: “olhai para mim, e sereis 
salvos, vós, todos os confins da terra; pois eu sou Deus, e não há outro” (Is 45.22). 
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Dwight Lyman Moody (1837 - 1899) 

Foi evangelista por excelência. Convertido aos dezessete 
anos, começou seu ministério como professor de Escola 
Dominical, chegando a reunir 1500 crianças, 
aproximadamente. As crianças sempre foram uma grande 
preocupação em sua vida.  

Dava bastante ênfase ao evangelismo pessoal, chegando a 
fazer, em um só dia, duzentas visitas. Tinha o propósito de 
não dormir antes de pregar o evangelho para alguém. 
Deixou, por fim, seu trabalho secular para dedicar-se 

inteiramente à obra de Deus. 

Em 1871, foi tomado por um forte desejo de salvar muitas almas. Então, devido a esse 
desejo, em 1873, junto com Ira D. Sankey começou uma missão intensa no norte da 
Inglaterra, seguindo depois para a Escócia, onde espalhou uma onda de avivamento. 

Além de seu trabalho evangelístico, fundou escolas e um Instituto Bíblico em Chicago. 
Levantou grandes donativos para auxiliar a Associação Cristã de Moços.  

Conduziu também inúmeras conferências para ministros, estudantes e obreiros cristãos. 

Pregou seu último sermão no dia 22 de dezembro de 1899 para uma audiência de 
15.000 pessoas, quando ganhou centenas de almas para Cristo. 

 
Protestante Episcopal 
 
A Igreja da Inglaterra foi a primeira igreja protestante a se estabelecer na América do 
Norte, e o seu primeiro serviço religioso foi celebrado na Califórnia, no ano de 1579 por 
Francis Drake. Contudo, só em 1607, com a fundação de Jamestown, Virgínia, essa 
Igreja assumiu forma definitiva. A Igreja da Inglaterra era a única reconhecida no 
período primitivo da Virgínia, e outras colônias do sul. Quando Nova Iorque, que foi 
colonizada pelos holandeses, tornou-se território, em 1664, a Igreja da Inglaterra ai foi 
estabelecida como igreja oficial da colônia, enquanto que outras formas de culto eram 
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permitidas. 
 
A todo clérigo desta igreja era exigido um juramento de lealdade à coroa britânica, e, 
como resultado natural, quase todos eles foram leais a ela, na guerra da independência. 
Nessa época, perseguidos, muitos clérigos deixaram o país e, no fim da guerra era difícil 
achar quem quisesse ocupar as paróquias vazias, principalmente porque o requisito na 
ordenação que exigia lealdade à Inglaterra, não podia ser satisfeito. Porém, em 1784, o 
Rev. Samuel Seabury, de Connecticut, recebeu consagração de bispos escoceses, que 
não exigiamm o voto de lealdade à coroa inglesa. 
 
Nos Estados Unidos essa igreja tomou o nome oficial de Igreja Protestante Episcopal, 
perdendo toda e qualquer ligação com a Igreja da Inglaterra. 
 
Essa igreja reconheceu três ordens no seu ministério: bispos, sacerdotes e diáconos, e 
aceitou quase todos os trinta e nove artigos da Igreja Inglesa, modificando apenas para 
adaptá-los ao modelo de governo eclesiástico americano. Sua autoridade legislativa 
constituiu-se de uma convenção geral que se reúne a cada três anos, e é formada por 
uma Câmara de bispos, e uma outra de delegados, clérigos e leigos por convenção nas 
diferentes dioceses 
. 
Congregacionais 
 
Depois da Virgínia sob a Igreja da Inglaterra, a segunda região colonizada foi a Nova 
Inglaterra. Foi colonizada pelos "Peregrinos", que chegaram a Plymouth, na Baía de 
Massachusetts em 1620. Eram "independentes" ou "congregacionais" e formavam o 
elemento mais radical do movimento puritano inglês, exilados da Inglaterra na Holanda, 
por causa de suas idéias. Agora buscavam um lugar nas terras do Novo Mundo. Antes 
de desenbarcarem em Plymouth se organizaram como uma verdadeira democracia, com 
um governador e conselho eleitos por voto popular, ainda que debaixo da bandeira 
inglesa. A princípio não se separaram da Igreja da Inglaterra, mas se consideravam 
reformadores dentro do seio da igreja. Eles tinham uma forma de pensar e de adorar a 
Deus completamente diferente da adotada pela Igreja da Inglaterra, por essa razão foram 
duramente perseguidos pelas autoridades da dita igreja. 
 
Tinham, como os presbiterianos, um credo fundamentalmente calvinista, diferindo 
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apenas na forma de governo, pois eram congregacionais. Desde 1852 o sistema 
congregacional tem alcançado um rápido desenvolvimento nos Estados Unidos. Em 
1931 a Igreja Congregacional e a Igreja Cristã Congregacional, tinham quase dois 
milhões e quinhentos mil membros e mais de oito mil igrejas organizadas só nos Estados 
Unidos. 
 
Igreja Reformada 
 
Nova Iorque, ocupada pelos holandeses em 1613, não chegou a ter uma população de 
colonos permanentes senão a partir de 1623. A princípio a colônia teve o nome de 
"Novos Países Baixos", e "Nova Amsterdam". A primeira igreja aí organizada foi em 
1628, recebendo o nome de Igreja Protestante Reformada Holandesa, e, durante a 
supremacia holandesa foi a igreja oficial da colônia. Igrejas desta denominação foram 
estabelecidas ao norte de Nova Jersey e em ambas as margens do Rio Hudson até 
Albany. Em 1664 a colônia foi tomada pela Inglaterra que lhe deu o nome de Nova 
Iorque como é conhecida até hoje. Desde aí a Igreja da Inglaterra passou a ser a igreja 
oficial. Assim, em 1867, a palavra "holandesa" foi omitida de seu título, e passou a ser 
chamada de Igreja Reformada da América. 
 
As ditas igrejas reformadas têm um mesmo sistema de doutrina calvinista, e têm uma 
organização governamental parecida com o presbiterianismo, porém, com diferentes 
nomes para o seu corpo eclesiástico. A junta governante da igreja local é formada por 
um consistório. Os consistórios juntos formam um conselho; os conselhos de um distrito 
estão unidos em um sínodo particular, e estes em um sínodo geral. 
 
 
Igreja Batista 
 
Os batistas surgiram pouco depois do começo do século da Reforma, na Suíça, em 
1623, e se espalharam rapidamente ao norte da Alemanha e da Holanda. Na América 
do Norte, chegaram com Roger Williams, um clérigo da igreja da Inglaterra, que vindo à 
Nova Inglaterra, foi expulso de Massachusetts porque se recusou aceitar regras e 
opiniões congregacionalistas. Fundou a colônia de Rhode Island em 1644, de onde os 
batistas se espalharam por todas as partes do continente. 
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A Igreja Batista dos Estados Unidos é congregacional em seu sistema. Cada igreja é 
absolutamente independente de toda a jurisdição exterior e fixa suas próprias normas 
para os membros. 
 
Foram os batistas da Inglaterra que formaram a primeira sociedade missionária moderna 
em 1792, e enviaram Guilherme Carey como missionário à Índia. A adoção das idéias 
batistas por Adoniram Judson e Lutero Rice, que foram enviados missionários à 
Birmânia, motivou a organização da Convenção Geral Missionária Batista em 1814, e 
desde esse tempo os batistas estão na vanguarda com um esforço missionário marcado 
peo êxito. 
 
A Igreja "Irmãos Unidos em Cristo", trazida do Velho Mundo para a América, organizou-
se na Pennsylvania e em Maryland, como resultado da pregação cheia de poder do 
Espírito, de dois homens: Felipe Guilherme Otterbein, originalmente um ministro da 
Igreja Reformada Alemã, e Martinho Boehn, um menonita. 
 
Em 1767 Otterbein e Boehn se viram pela primeira vez numa reunião perto de 
Lancaster, Pennsylvania, quando o senhor Boehn pregou com extraordinário poder. No 
final do sermão, o corpulento senhor Otterbein abraçou o pregador e exclamou: "Somos 
irmãos". Desta saudação originou-se o nome oficial da igreja, que teve sua instituição 
formal como igreja, no condado de Fredrick, Maryland, em 1800.  
 
Nesse tempo Otterbein e Boehn foram eleitos bispos e formaram um governo sobre a 
igreja, modelado pela democracia americana. Ainda que sua forma de governo seja 
diferente da exercida pela Igreja Metodista, pregam a mesma teologia arminiana. 
 
Depois de vários anos de discussão, em 1889 essa igreja sofreu uma divisão. Uma 
maioria favorecia uma revisão constitucional da igreja concernente aos que pertenciam a 
sociedades secretas, como a maçonaria. Os "radicais" formaram uma nova igreja, 
enquanto que os "liberais" reagiram, tomando posse de todas as propriedades da igreja, 
exceto em Michigan e Oregon. Ambos os ramos da igreja mantinham o nome de "Irmãos 
Unidos". 
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Sociedade dos Amigos 
 
De todos os movimentos que surgiram da Grande Reforma, quem mais combateu as 
formas de governo da igreja, foi sem dúvida a "Sociedade dos Amigos", comumente 
chamada "Quakers". Esta sociedade, formada por seguidores dos ensinos de George 
Fox, na Inglaterra, nunca tomou o nome de igreja. Fox se opunha às formas exteriores 
da igreja, o ritual e sua organização.  
 
Ensinava que o batismo e a comunhão deviam ser espirituais e não formais; que as 
sociedades cristãs não deviam ter sacerdotes nem ministros, mas que qualquer adorador 
devia falar segundo fosse inspirado pelo Espírito Santo, que é a "luz interior" e guia a 
todos os verdadeiros crentes. Ensinavam também que os homens e mulheres deviam ter 
os mesmos privilégios. Seus seguidores, a princípio chamavam a si mesmos "Filhos da 
Luz", porém, mais tarde, passaram ao título "Sociedade dos Amigos". 
 
Os ensinos de George Fox foram aceitos por multidões que não simpatizavam com o 
espírito dogmático e intolerante manifestado pela igreja da Inglaterra daquele tempo. 
Perseguidos, buscavam refúgio na Nova Inglaterra, onde encontraram os puritanos não 
menos dispostos que a Igreja da Inglaterra a persegui-los. Pelo menos quatro deles - 
entre estes uma mulher - foram executados em Boston. 
 
"Os Amigo" encontraram lugar seguro em Rhode Island, onde todas as formas de culto 
eram permitidas. Daí formaram colônias em Nova Jersey, Maryland e Virgínia. Em 
1681, o território da Pennsylvania foi doado a Guilherme Penn, um dos líderes dos 
"Amigos", pelo Rei Carlos II. Filadélfia foi fundada em 1682. 
 
A escravidão existia em todas as colônias, menos entre "Os Amigos". Se interessavam 
profundamente e se esforçavam pela cristianização e civilização dos índios americanos; 
em visitar os presos nos cárceres, e em outras atividades filantrópicas. Muitas formas de 
trabalho que agora são importantes, foram iniciadas e sustentadas pelos Quakers, muito 
antes que fossem consideradas por outros como uma obra legítima da Igreja. 
 
Talvez em razão da falta de um sistema de governo estável, os Quakers têm se dividido 
em diferentes ramos, na maioria das vezes por questões de doutrina. 
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Luteranos 
 
Em 1638, alguns luteranos suecos se estabeleceram perto do rio Delaware, organizaram 
a primeira Igreja Luterana da América do Norte, perto de Lewes. Porém, a imigração 
sueca cessou até o século seguinte. Em 1710 uma colônia de luteranos procedentes da 
Alemanha fixou-se em Nova Iorque e Pennsylvania, onde também fundaram igrejas. 
Desde ai milhares de protestantes procedentes da Alemanha e Suécia começaram a 
chegar, e em 1748 reunia-se o primeiro Sínodo Luterano em Filadélfia. 
 
Os luteranos na América, hoje, acham-se organizados em pelo menos quinze ramos 
diferentes e independentes. Como Lutero, aceitam a doutrina da justificação pela fé; 
crêem na ordenança do batismo e Ceia do Senhor, não só como um memorial, mas 
também como meio de graça divina. Estão organizados em sínodos que por sua vez 
formam um sínodo geral, porém reservando muita autoridade para as igrejas locais. 
 
Igreja Presbiteriana 
 
As igrejas presbiterianas da América do Norte surgiram de duas fontes: Igreja 
Presbiteriana da Escócia, e movimento puritano da Inglaterra. 
 
Na Nova Inglaterra os imigrantes presbiterianos em sua maioria, uniram-se às igrejas 
congregacionais, enquanto que nas outras colônias organizaram igrejas com modelo 
próprio. Uma das primeiras igrejas presbiterianas na América foi formada em Snow Hill, 
Maryland, em 1648. Em 1705, Francisco Makemie e outros ministros presbiterianos 
reuniram-se em Filadélfia, fizeram junção das igrejas num só presbitério e, logo 
organizaram um sínodo. 
 
Na definição doutrinária desta igreja, porém, evidenciou-se quão diferentes eram entre si 
os elementos ingleses, escoceses e irlandeses, os quais haviam contribuído para a sua 
formação em terras da América. Por essa razão houve então divisões no sínodo e 
presbitérios. Um desses resultados foi a organização da Igreja Presbiteriana de 
Cumberland em 1810, em Tennessee, de onde estendeu-se a outros Estados vizinhos, 
até os mais distantes Estados do Texas e Missouri. Em 1837, houve uma nova divisão 
por questões doutrinárias entre os elementos conhecidos, respectivamente, como Antiga 
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e Nova Escola Presbiteriana. Só depois de quarenta anos de separação, quando as 
diferenças haviam se dissipado, é que voltaram a se unir. 
 
Há pelo menos dez diferentes ramos do presbiterianismo nos Estados Unidos. Todos 
adotam a doutrina calvinista. A igreja local é governada por uma junta composta do 
pastor e anciãos. As igrejas estão unidas em presbitérios e estes, em sínodo. Acima de 
todos, está a Assembléia Geral, que se reúne cada ano. Porém, as mudanças 
importantes no governo ou na doutrina, requerem a ratificação por uma maioria 
constitucional dos presbíteros, a serem aprovados pela Assembléia Geral, para serem 
então considerados. 
 
Igreja Metodista 
 
As igrejas metodistas existem na América desde 1766, quando os primeiros pregadores 
wesleyanos ali chegaram. Constatando que a América era um campo promissor, em 
1769, João Wesley enviou dois missionários: Ricardo Broadman e Thomas Pilmoor para 
sondarem ali a possibilidade de iniciar um trabalho. Mais sete pregadores foram 
enviados mais tarde à América entre os quais se destacava Francisco Asbury. 
 
A primeira conferência metodista nas colônias foi celebrada em 1773, sob a presidência 
de Thomas Rankin. A igreja vinha experimentando desenvolvimento satisfatório sob a 
liderança de denodados pregadores.  
 
Porém, ao irromper a guerra da independência, todos, exceto Asbury, deixaram o país, 
até que a paz foi restabelecida em 1783. 
 
Como as igrejas metodistas da América estavam nominalmente ligadas à Igreja da 
Inglaterra, Wesley se empenhou por convencer o bispo de Londres a que consagrasse 
um bispo para a América do Norte.  
 
Vendo que seus esforços eram em vão, separou o Rev. Thomas Cook, um clérigo da 
Igreja Inglesa, como "Superintendente" das igrejas metodistas na América do Norte. 
Assim, numa conferência de ministros metodistas em Baltimore, em 1784, a Igreja 
Metodista Episcopal foi organizada. 
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A Igreja dos "Irmãos" 
 
Diferente das outras igrejas já mencionadas nesta Lição, a Igreja dos "Irmãos" (um 
terceiro ramo da Igreja "Irmãos Unidos em Cristo") foi tipicamente norte-americana 
desde a sua origem. Começou sua história em 1804, depois de um grande 
despertamento religioso no Tennessee e em Kentucky, quando o Rev. Barton W. Stone, 
um ministro presbiteriano, se desligou da sua denominação e organizou uma igreja em 
Cane Ridge, Condado de Bourbon, da qual a Bíblia seria a única regra de fé, e, o seu 
único nome seria, Igreja Cristã. Poucos anos depois o Rev. Alexandre Campbell um 
ministro presbiteriano da Irlanda, adotou o batismo por imersão, e formou uma igreja, 
chamando os seus seguidores de Discípulos de Cristo. Tanto Stone como Campbell 
estabeleceram muitas igrejas. Em 1827 suas congregações se uniram formando uma só 
igreja, na qual ambos os nomes "Discípulos" e "Cristãos" foram reconhecidos. 
 
Aceitam tanto o Antigo como o Novo Testamento, como única regra de fé e prática. 
Praticam o batismo por imersão e o ministram apenas aos adultos. São 
congregacionalistas na sua forma de governo. Cada igreja é independente, porém, 
unidas como denominação para a obra missionária nacional e estrangeira. Seu 
ministério é formado por anciãos escolhidos pelas igrejas, pastores, diáconos e 
evangelistas. 
 
James McGready 

 
O Reverendo James McGready (1763–1817) foi um ministro 
presbiteriano e uma das grandes figuras do período do segundo 
Reavivamento nos Estados Unidos. Nascido em Pensilvânia, 
mudou-se no ano 1797 para Kentucky, onde trabalhou com três 
igrejas. Mas as pessoas daquela região não se importavam muito 
com ir à Igreja. McGready e os fiéis da igreja se reuniram a cada 
Shabat para orar a Deus e jejuar, por três anos, pedindo um 
reavivamento, mas nada acontecia.  
 

Numa manhã de agosto do ano 1880, durante uma reunião para celebrar a Ceia do 
Senhor em Logan (Kentucky), um pastor Metodista que estava presente, após do sermão 
de McGready pediu a palavra e disse: “Arrependam-se perante Deus!” Uma mulher caiu 
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no chão e começou tremer e gritar. Os Presbiterianos nunca tinham visto algo assim. As 
pessoas rodearam a aquela mulher e começaram a chorar e a se arrepender dos seus 
pecados. Na seguinte reunião, quinhentas pessoas se reuniram para assistir aquilo, e 
novamente aconteceu. No final da semana já havia quase mil pessoas. 
 
Barton Stone 
 

Aquele avivamento passou também para a Igreja em Can 
Ridge (Kentucky) com Barton Stone. Barton Warren Stone 
(Port Tobacco Village, 1772 – Hannibal, 1844) foi pastor e 
teólogo. Depois de entrar para a Guilford Academy, na 
Carolina do Norte, fundado por David Caldwell (1790, aos 
dezoito anos), Stone ouviu a pregação do pastor presbiteriano 
James McGready.  
 
Assim, resolveu tornar-se também ministro presbiteriano. 
Entretanto, considerou algumas atitudes dos presbiterianos 

incompatíveis com as Escrituras,66 especialmente a leitura da Confissão de Fé de 
Westminster. Isso mudaria a história religiosa dos Estados Unidos. Na reunião de 
reavivamento da fé, em Cane Ridge (Kentucky), em 1801, muitas pessoas chegaram ao 
encontro.  
 
Um terço do estado do Kentucky – 20.000 (vinte mil) pessoas – assistiram. Stone revelou 
suas novas convicções de fé como condição para salvamento da Igreja Presbiteriana. 
Foi, então, rapidamente acusado de adepto do arminianismo e teve sua vinculação com 
a Igreja Presbiteriana rompida no Sínodo de Kentucky. Stone se tornou o precursor do 
Pentecostalismo, ainda que ele mesmo não era pentecostal.  
 
No ano 1813, Stone foi convidado para pregar numa cidade de Tennesse, num culto de 
reavivamento patrocinado pela Igreja Metodista. Estava ali um imigrante irlandês 
chamado Alfred Blackmann, que foi batizado por Stone. Blackmann perguntou para 
Stone o que fazer após de ser batizado. Stone respondeu: “Não se preocupe com as 
denominações, volte ao Novo Testamento. Surge então o Movimento de Restauração, 
do qual nasceram as Igrejas de Cristo. Stone foi excomungado da Igreja Presbiteriana. 
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Deu o pontapé inicial no Movimento de Restauração para a Igreja do Novo Testamento, 
embora essa Restauração que propôs Stone ainda estivesse incompleta.  
 
O importante é que se deu em busca de voltar às raízes da Igreja. Nessa direção, ainda 
há muito trabalho a ser feito e um longo caminho a percorrer. 
 
A Igreja Assembléia de Deus  
 
Surgiu como resultado de um movimento religioso que teve sua origem no princípio 
deste século, e se espalhou em seguida, com rapidez, por todo o mundo. 
 
Em virtude de uma intensa sêde espiritual, no final do século passado, crentes de 
diferentes denominações levaram a efeito sucessivas e demoradas reuniões de oração na 
busca de um avivamento. Como resultado das atividades desses crentes, surgiram 
avivamentos em diferentes lugares dos Estados Unidos e Europa. Caracterizava esses 
avivamentos um intenso fervor evangelístico e sêde espiritual revelada em muita oração. 
Dava-se também ênfase à operação dos dons espirituais, inclusive cura divina para o 
corpo, e o falar em outras línguas, como sinal da recepção do batismo com o Espírito 
Santo. Predominava ainda um zelo missionário baseado na profunda convicção relativa 
à iminente volta do Senhor Jesus Cristo. 
 
A origem do Movimento Pentecostal não se pode atribuir a determinada pessoa, pois 
existem evidências de derramamentos simultâneos do Espírito Santo em diferentes 
lugares do globo. Um ministro evangélico, chamado Daniel Awrey, recebeu o Batismo 
com o Espírito Santo em janeiro de 1890, na cidade de Delaware, Estado de Ohio. Um 
grupo de crentes pentecostais realizou uma convenção em 1897, na Nova Inglaterra. 
Mais ou menos na mesma época ocorreu um avivamento no Estado da Carolina do 
Norte. Em 1900 surgiu um avivamento pentecostal entre um grupo de crentes de 
nacionalidade sueca na cidade de Moorhead, Estado de Minnesota. 
 
Pequenos grupos de obreiros cristãos, procedentes de um avivamento na cidade de 
Topeka, Estado de Kansas, no ano de 1901, foram até Oklahoma e, posteriormente, ao 
Texas, levando a mensagem pentecostal. Foi assim que surgiram muitas igrejas, as quais 
mais tarde formaram o Conselho Geral das Assembléias de Deus, nos Estados Unidos. 
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A mensagem pentecostal se espalhou com tanta rapidez que recebeu o nome de 
"movimento". O termo "Movimento Pentecostal" passou a designar a todos os grupos 
que buscavam o batismo com o Espírito Santo, acompanhado do falar em línguas, 
segundo a inspiração divina. O movimento se espalhou de forma tão veloz, que dentro 
de poucos anos já lançava suas bases em países como Canadá, Chile, Brasil, Índia, 
Noruega e Ilhas Britânicas. 
 
Em virtude de o movimento pentecostal ter sido formado originalmente por crentes 
vindos de diferentes denominações, portanto possuidores de diferentes pontos de vista, 
não demorou aparecer as diferenças de interpretação doutrinária dentro do movimento. 
Por essa razão, e com o fim de se definir doutrinas e forma de governo a serem adotados 
pelo movimento, realizou-se na cidade de Hot Springs, Estado de Arkansas, entre 2 e 12 
de abril de 1914, a primeira convenção das Assembléias de Deus nos Estados Unidos. 
São passadas décadas desde o lançamento de suas bases, contudo a Igreja Assembléia 
de Deus nos Estados Unidos, continua se destacando como uma grande força do 
Cristianismo naquela grande nação. Com milhões de membros, a Assembléia de Deus 
nos Estados Unidos possui um grande patrimônio, incluindo universidades e institutos 
bíblicos, faculdades, imóveis, editoras, programas de rádio e TV. Ela é reconhecida 
como uma das igrejas que mais crescem na América do Norte, e ainda tem uma operosa 
obra missionária apoiada com o trabalho de muitos missionários espalhados em todos 
os continentes. 
 
O AVIVAMENTO DA RUA AZUZA 
 
Willian Joseph Seymour (1906) 
 

O pentecostalismo surgiu com o norte-americano Charles Fox 
Parham. Foi ele quem, pela primeira vez, elaborou essa definição 
teológica para o movimento que sublinhava o vínculo entre o 
“falar em línguas” e o “batismo com o Espírito Santo”. A 
glossolalia, fenômeno caracterizado por falar em línguas 
desconhecidas espontaneamente, tornou-se, então, a evidência 
inicial do batismo com o Espírito Santo.  
Em 1900, Parham alugou a “Mansão de Pedra”, como era 

conhecida em Topeka, Kansas, para constituir uma escola bíblica chamada Betel. Cerca 
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de 40 estudantes, motivados pelo movimento, ingressaram na escola para o primeiro e 
único ano de curso plenamente relacionado às doutrinas que envolviam a pessoa do 
Espírito Santo. 
Em janeiro de 1901, os alunos de Parham se reuniram para orar e, neste dia, foram 
batizados com o Espírito Santo e passaram a emitir palavras desconhecidas. Esse foi o 
estopim para o movimento da rua Azuza. 
Poucos eventos afetaram a história da igreja contemporânea tão profundamente quanto 
o avivamento da rua Azuza, cuja explosão é explicada por meio de uma renovação 
espiritual mundial calcada em princípios pentecostais. O personagem histórico central 
desse evento foi o pastor William Joseph Seymour, discípulo de Parham. O movimento 
desenvolveu-se a partir de um pequeno armazém em Los Angeles naquela rua, número 
312, justificando assim seu nome. 
 
A contribuição do pregador Seymour foi essencial, pois, se não fosse por ele, talvez o 
pentecostalismo de Parham não tivesse passado de boatos. Daí para frente, Seymour se 
tornou o grande anunciador do movimento pentecostal. Em 1906, seus ensinos sobre as 
práticas de falar palavras desconhecidas trouxe grande quantidade de adeptos ao 
pentecostalismo e, dois anos mais tarde, sua igreja já mandava missionários para 25 
países. 
 
O advento da rua Azuza, de fato, estava exercendo profunda força, tanto centrípeta 
como centrífuga, no mundo protestante. Funcionava como um potente imã, atraindo 
líderes de diversos segmentos do protestantismo que desejavam conhecer o que estava 
ocorrendo ali. E também como centro irradiador da mensagem pentecostal, enviando 
grupos para diversas localidades do país e do mundo. 
 
O pentecostalismo chegou ao Brasil trazido por operários imigrantes. Primeiro em 1910, 
pelo italiano Louis Francescon, fundador da Congregação Cristã no Brasil, e, Logo em 
seguida, em 1911, pelos suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, fundadores da Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus.  
 
Foi expressiva também a contribuição da missionária Aimee Semple McPherson, 
fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciada no Brasil em 1951 pelo pastor 
Harold Edwin Willians. Todos eles, sem distinção, foram influenciados pelo avivamento 
da rua Azuza. 
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Enquanto isso, Seymour Continuou seu pastorado na rua Azuza até sua morte, em 28 
de setembro de 1922. O edifício da igreja onde tudo começou foi destruído poucos anos 
mais tarde.Todavia, quando isso ocorreu, a chama pentecostal já havia atravessado 
fronteiras. 
 
Hoje, há mais pentecostais no mundo do que luteranos, anglicanos. batistas tradicionais 
e presbiterianos somados. A maior igreja pentecostal do mundo possui cerca de 700.000 
membros e está na Coréia do Sul. 
 

A Igreja Judaica (Israel Remanescente ou Israel de D’us) 

Um Pequeno Histórico do Movimento judaico-messiânico 

 Eles receberam pela fé a salvação em Jesus, mas 
diferentemente da maioria dos crentes, não se consideram 
convertidos, e sim, "completados" Sua herança religiosa 
remonta ao início dos tempos bíblicos, mas eles não vivem 
aferrados às tradições rituais de seus antepassados. E, mesmo 
que seu povo não considere Cristo como o Salvador, eles têm o 
coração aberto para o Filho de Deus. São os judeus 

messiânicos, pessoas que não deixaram de ser o que são por acreditarem que Jesus 
Cristo – ele mesmo, o rabi da Galiléia, que viveu, pregou, morreu e ressuscitou na 
Judéia conforme narram os evangelhos – é mesmo o Messias prometido nas Sagradas 
Escrituras. Embora ainda não sejam muito numerosos (segundo as próprias estatísticas, 
eles seriam pelo menos 150 mil em todo o mundo, sendo dois mil deles no Brasil), os 
judeus messiânicos constituem um grupo influente e que chama a atenção pela maneira 
como vivem a própria fé. Pode-se dizer que eles são duplamente eleitos: pertencem à 
nação escolhida por Deus para firmar sua aliança com a humanidade e tornaram-se 
também filhos do Senhor por intermédio de Yeshua – Jesus, em hebraico.  

Cercada por muita curiosidade, a fé dos judeus messiânicos chama a atenção dos outros 
crentes. A começar por certas particularidades. Embora mantenham comunhão com os 
irmãos de outras denominações, a maioria deles prefere congregar em comunidades 
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bem singulares, onde paramentos e adereços como o talit, espécie de xale usado pelos 
homens, e a menorá aquele típico candelabro de sete braços – podem ser vistos durante 
os cultos. "Acontece que as peculiaridades de nossa tradição não podem ser expressas 
plenamente nas igrejas evangélicas convencionais", explica o mineiro Marcelo 
Guimarães, dirigente da congregação Har Tzion (Ensinando de Sião), fundada há dez 
anos em Belo Horizonte (MG). Rabino ordenado pelo Instituto Bíblico Netivyah, de 
Jerusalém, e autor de livros sobre restauração da Igreja do primeiro século, Guimarães 
lidera uma comunidade com cerca de 600 membros, aí incluídos judeus "completos", 
marranos – descendentes de judeus convertidos à força na Inquisição – e uma maioria 
de não-judeus.  

O ministério Ensinando de Sião, que acaba de inaugurar um Centro Avançado de 
Teologia, fundou ou ajudou a criar sete congregações judaico-messiânicas em vários 
estados brasileiros. Guimarães lembra que os preceitos e ordenanças da Torá, conjunto 
de livros que compõem o Pentateuco e contêm a lei ditada por Deus a Moisés, não 
foram abolidas por Cristo. "Hoje em dia, muito se prega sobre a graça e pouco sobre a 
obediência aos mandamentos", argumenta o religioso. Marcelo Guimarães diz que 
nunca houve tantos judeus messiânicos como hoje. Segundo ele, enquanto no Brasil o 
apoio das igrejas evangélicas é dividido – algumas têm resistências, outras não – na 
Europa e nos EUA, o movimento judaico-messiânico é bem respeitado e recebe grande 
apoio.  

Numa congregação judaico-messiânica, como as várias que existem no Brasil, ensina-se 
os dois testamentos, celebram-se festas judaicas e os cultos, ou celebrações, incluem 
cânticos em hebraico e em português. É o caso da Beit Sar Shalom (Casa do Príncipe da 
Paz, em São Paulo), a mais antiga do gênero no Brasil, fundada há 39 anos por 
Emanuel Woods. O rabino Daniel Woods e a missionária Delores Woods, da Baptist 
Mid-Mission, deram continuidade ao trabalho do pai. Delores atua em São Paulo, no 
ministério messiânico desta entidade que tem hoje mais de mil missionários em 50 
países. O rabino Daniel revisou a segunda edição do Novo Testamento Judaico, lançada 
em janeiro de 2008, bem como do Comentário Judaico do Novo Testamento, de David 
Stern. Um aliado dos judeus messiânicos e dos gentios crentes, esta edição do Novo 
Testamento visa resgatar a judaicidade do texto bíblico, perdida com tantas traduções 
dirigidas a não-judeus.  
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Para ele, o grande desafio do movimento é fazer com que os judeus crentes assumam a 
fé: "Existem muitos judeus que conhecem Yeshua e freqüentam igrejas ou congregações 
longe do bairro em que moram, para passarem despercebidos pelas famílias. Até tentam 
abrir um diálogo, mas têm medo de serem vistos numa congregação messiânica como a 
Beit Sar Shalom", diz ele. Esse tipo de temor tem motivo. Famílias judaicas tradicionais 
não aceitam envolvimento com cristãos. Muitos jovens que se casam com gentios – ou 
não-judeus – são até deserdados. No caso de uma conversão a Cristo, então, a crise é 
ainda maior. Na concepção do judaísmo tradicional, o Messias (Mashiach) não é Jesus, 
mas sim um libertador que ainda estaria por vir, com a missão de reconstruir a nação da 
Israel e trazer a paz. Assim, o judaísmo messiânico seria apenas um artifício religioso que 
disfarça as doutrinas cristãs para torná-las mais facilmente assimilável pelos judeus. A 
reação judaica ao movimento se faz mais forte no Estado de Israel, que não reconhece 
os messiânicos como judeus.  

"Eis o vosso Deus"  

Segundo seus adeptos, o judaísmo messiânico é um movimento que remonta aos 
primórdios da Igreja Cristã. Ele foi iniciado pelos apóstolos e pela comunidade de judeus 
seguidores de Jesus. Eram os nazarenos, também conhecidos como "os do Caminho". 
Nazareno significa "renovo", a haste que se desenvolve na base de certas plantas e que, 
separadas, podem propagar a espécie – numa referência a Cristo e a seus seguidores, 
conforme o texto de Jeremias 23.5: "Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a 
Davi um renovo justo; e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a 
justiça na terra”. Dentre outros grupos de seguidores de Jesus que defendiam o judaísmo 
estavam os ebionitas, também conhecidos, no Novo Testamento, como "os da 
circuncisão".  

Devido ao sucesso da pregação do apóstolo Paulo, que levou o Evangelho aos gentios, 
os ebionitas entraram em decadência. Contemporaneamente, o judaísmo messiânico 
renasceu em 1885, quando a primeira congregação do gênero surgiu na Moldávia. Em 
1911, o termo  "hebreu-cristão"  apareceu num debate e, na década seguinte, em artigos 
do jornal da Hebrew-Christian International Aliance, cujo princípio básico era a 
conversão de judeus ao Cristianismo. Nos anos 1970, surgiram nos Estados Unidos a 
Messianic Jewish American Alliance e a Union of the Messianic Jewish Congregations. 
Destes movimentos messiânicos, o mais conhecido é o ministério Jews for Jesus (Judeus 
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por Jesus), fundado em 1973 pelo pastor batista americano Moishe Rosen, e que chegou 
ao Brasil em 2002.  

O pastor Sergio Danon é diretor-executivo da filial brasileira de Judeus por Jesus, 
localizada em São Paulo. Entre 2001 a 2006, a campanha evangelística Eis o vosso 
Deus alcançou 1,7 mil judeus em 55 cidades do mundo. Além disso, mais de 40 mil 
filhos de Abraão mostraram interesse em conhecer mais sobre Jesus. Atuando em 
diversas frentes na América Latina, Judeus por Jesus realizou campanhas em São Paulo 
e no Rio – a última delas durante os Jogos Pan-americanos de 2007. Os resultados por 
aqui foram 15 judeus que se decidiram por Jesus. Danon, um judeu messiânico 
militante, não tem a preocupação de ser apreciado por quem quer se seja: "Não estamos 
aqui para fazer marketing, mas unicamente para anunciar o Evangelho de Cristo. 
Algumas pessoas podem confundir ousadia com agressividade e veracidade com 
rispidez, mas só nos empenhamos em diálogo com aqueles que queiram falar conosco. 
A nossa metodologia é moldada segundo os primeiros judeus por Jesus, mencionados 
no livro de Atos dos Apóstolos. Se somos criticados por isso, estamos em muito boa 
companhia", justifica.  

A família de Sergio é profundamente envolvida com o evangelismo entre judeus. Seu 
pai, Joseph, era já um cristão quando conheceu o pastor Leonard Meznar, que mantinha 
o programa de TV Poço de Jacó. Ali, Meznar pregava especificamente para sua gente: 
"Amigo israelita, não tenha dúvida de que Jesus é o nosso Messias", dizia no ar. Juntos, 
eles começaram a promover reuniões de estudo da Palavra de Deus, atraindo outros 
judeus – inclusive o próprio Sergio, que entregou sua vida a Cristo e foi batizado. A 
partir daqueles encontros, surgiu, em 1990, a Igreja Evangélica Beit Lehem (Casa do 
Pão), no Rio.  

Busca pessoal  

Chegar aos pés de Cristo, para muitos judeus, é o fim de uma longa busca pessoal. O 
conhecimento das Escrituras – ou, mais especificamente, da "segunda parte", ou Novo 
Testamento, ignorado pelo judaísmo –, foi o caminho para que a professora Ester 
Roisenberg se convertesse. "Prefiro dizer que fui completada", emenda, com bom 
humor.  Gaúcha, ela se casou com um não-judeu e foi viver no Rio de Janeiro. Então, 
encontrou pessoas que começaram a lhe falar do Evangelho. "Descobrir que a história 
continuava no Novo Testamento foi algo novo para mim, pois sequer sabia que Jesus 
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era mesmo judeu", diz. "Eu não queria ‘trair’ meu povo e meus ancestrais, mas precisava 
ter minha própria busca. Um dia, tomei uma decisão. Tudo ficou muito claro e fez 
sentido para mim", lembra.  

Membro de uma igreja presbiteriana na Região Metropolitana do Rio, Ester faz questão 
de praticar a fé em Jesus sem abrir mão de suas origens. Ela procura passar a cultura e 
as tradições israelitas para suas três filhas – na Páscoa, por exemplo, ela celebra a 
cerimônia à moda judaica, mas sempre lembrando que o verdadeiro Cordeiro de Deus é 
Jesus. "Para mim, é importante dar valor a estas festas, pois o próprio Senhor, sendo 
judeu, as celebrou", destaca.  

O comerciante Zenon Roizen, de 67 anos, membro da Igreja Missionária Evangélica 
Maranata, gosta de dizer que foi circuncidado duas vezes. "A primeira foi na carne, aos 
oito dias de nascido, conforme a tradição; a segunda, espiritual, quando fiz minha 
aliança com Cristo". Quando jovem, na sinagoga, ele sentia-se insatisfeito e sequer 
entendia o significado das rezas. "Eu sentia um vazio na alma, diferentemente de meus 
parentes", conta. Em 1985, sob orientação de Leonard Meznar, passou a aprender a 
Bíblia, em especial as profecias messiânicas, o que foi determinante para sua conversão: 
"Conheci algo que não me foi ensinado nas sinagogas”, diz. Zenon afirma que é 
impossível examinar o Antigo Testamento e não enxergar ali a pessoa de Jesus. "Eu 
descobri que o Messias e Filho de Deus não veio para os religiosos, mas para pecadores 
como eu".  Por isso mesmo, considera-se um privilegiado:  

Zenon já esteve em Israel, onde tem alguns primos que vivem em um kibutz – espécie de 
comunidade autônoma onde todos os membros trabalham a serviço do grupo, modelo 
que conheceu seu apogeu nos anos 1970 e ainda é largamente difundido no país. 
Embora tenha adorado a viagem pelo seu caráter histórico, religioso e cultural, Zenon 
não é romântico quando analisa a situação espiritual do povo de Israel. "Quando 
comecei a analisar o Antigo Testamento, vi que os judeus não eram puros e sem 
pecados. Infelizmente, não querem conhecer a verdadeira Palavra de Deus. O capítulo 
53 de Isaías, por exemplo, não é lido nas sinagogas", diz, referindo-se ao texto em que o 
profeta fala sobre a obra salvadora de Jesus.  

O pioneirismo de Emanuel Woods  
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Aos nove anos de idade, Emanuel Woods morava em Nova Iorque (EUA) e foi xingado 
de "judeu sujo". "Você matou Jesus!", gritaram-lhe na rua. Em casa, perguntou quem era 
Cristo e levou um tapa da mãe. Na época, por volta de 1925, suas irmãs frequentavam 
escondidas a casa de rabinos crentes. Cinco anos após iniciar uma dura jornada para 
"resgatá-las", Woods soube que elas iriam se batizar segundo o rito cristão. Ameaçou 
então comparecer para afogá-las durante a imersão. Como a cerimônia foi antecipada, 
ele teve que aceitar a conversão das irmãs, mas não desistiu de provar-lhes que o 
objetivo daqueles rabinos era enganar os judeus e roubar o dinheiro do povo. Foi a uma 
igreja ouvir a tal pregação cristã e ali sentiu Deus falando por intermédio do pastor. 
Surpreendentemente, passou a crer em Jesus.  

No seminário, repleto de judeus messiânicos, conheceu aquela que seria sua mulher, 
também judia. Em 1947, percebeu uma vocação para alcançar judeus refugiados da 
Segunda Guerra Mundial. Apoiado por duas organizações missionárias voltadas para o 
segmento, o casal chegou a São Paulo em março de 1951. Ali, instalou-se numa casa 
alugada e passou a abrigar judeus imigrantes que vinham arruinados da Europa para 
começar nova vida. Com o tempo, aquele trabalho de ação social cresceu a ponto de 
formar uma comunidade. Influenciados pelas ações e pela pregação de Emanuel Woods, 
muitos daqueles judeus abraçaram a fé cristã. Em 1968, surgia a Beit Sar Shalom (Casa 
do príncipe da Paz), a mais antiga congregação judaico-messiânica do Brasil ainda em 
funcionamento. Com a morte de Woods, em 1995, seu filho Daniel Woods, hoje rabino, 
assumiu a direção do ministério.  

Congregação Judaica Messiânica Har Tzion 

O Ministério Ensinando de 
Sião foi criado em 1996 pelo 
rabino Marcelo Miranda 
Guimarães, e desde o seu 
nascimento seu objetivo se 
dividiu em duas frentes: 1. 
Anunciar e testemunhar 
Yeshua, o Messias, para 
ISRAEL e seu povo e 2. 
Conscientizar à Igreja cristã 
da importância das raízes 
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judaicas da Fé, combatendo toda forma de antissemitismo e restaurando o lugar de 
Israel e do povo judeu nos meios teológicos cristãos, aproximando a Igreja de Israel. Tal 
iniciativa teve início com a tradução e publicação da Revista Israelense: “Teaching from 
Zion” (Ensinando de Sião), produzida então pelo Ministério de Ensino Bíblico Netivyah 
sob a presidência do rabino Joseph Shulam. Foi firmada uma parceria onde o 
Ensinando de Sião seria o representante oficial do Instituto Netivyah na America Latina. 
Logo, viu-se a necessidade de não apenas traduzir-se os artigos do rabino Shulam, mas 
também de se produzir conteúdo próprio e específico para a realidade brasileira. A partir 
de então, o próprio rabino Marcelo começou a escrever dezenas de artigos, que mais 
tarde dariam origem aos mais de 20 livros escritos por ele e publicados pelo Ministério 
Ensinando de Sião, incluindo um comentário de cinco volumes da Torá, versículo por 
versículo, no contexto messiânico. 

Rabinos Marcelo Guimaraes e Joseph Shulam celebrando a Festa de Pêssach em um 
grande teatro de BHte – 1999 

Um ano após a sua criação, em 1997, o Ministério Ensinando de Sião funda uma das 
primeiras sinagogas de judeus discípulos de Yeshua da América Latina, a Congregação 
Har Tzion, em Belo Horizonte. Esta veio a se tornar uma referência no movimento 
Judaico-Messiânico no Brasil, Israel e EUA, atualmente com mais de 500 membros e 
reconhecida pelas principais organizações judaico-messiânicas do mundo, tal como a 
UMJC (Union of Messianic Jewish Congregations – EUA), a MJAA (Messianic Jewish 
American Aliance), o Jewish Voice Ministries, Tikkun International, além do Netivyah 
Bible Instruction Ministry – ISRAEL, que foi a cofundadora da Congregação Har Tzion 
em parceria com o Ensinando de Sião. 

Entre os anos de 1998 e 1999, Matheus Zandona Guimarães, filho do rabino Marcelo e 
atual vice-presidente do Ensinando de Sião, recebe um convite do Rabino Shulam para 
estudar em Israel, sendo discipulado pelo próprio rabino Shulam e apresentado a vários 
outros judeus messiânicos de lá. Após terminar seus estudos com o rabino Shulam e do 
idioma Hebraico, Matheus vai para os EUA onde continua seus estudos em teologia com 
ênfase em estudos Judaicos, regressando no final de 2001. Desde então, o professor 
Matheus Zandona, como é conhecido, tem atuado juntamente com seu pai e com o 
Rosh Jorge Rocha (braço direito do rabino Marcelo no pastoreio da Congregação Har 
Tzion) na condução dos trabalhos do Ensinando de Sião, seja no ensino das escrituras 
ou na produção de conteúdo para o Ministério. 
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Judeus Crentes em Jesus durante a história 

Um breve histórico desde os tempos apostólico até os dias atuais 

Quem são os judeus messiânicos? 

O termo judeu messiânico é um dos 
vários títulos pelos quais os judeus que 
passaram a acreditar em Yeshua 
(Jesus) como o Messias se descrevem. 
Ao longo dos séculos, os judeus que 
abraçaram Yeshua se chamavam 
nazarenos, hebreus cristãos, judeus 
cristãos, judeus crentes e judeus 

messiânicos. O Movimento Judaico Messiânico Moderno (MJMM) descreve a 
comunidade maior de judeus nos últimos dias que abraçaram Yeshua e continuam a se 
identificar como judeus, como judeus messiânicos. 

Alguns tentaram articular definições mais detalhadas dessa comunidade. Uma 
organização, a União das Congregações Judaicas Messiânicas (UMJC), descreve o 
MJMM como: 

“O movimento de congregações judaicas e grupos comprometidos com Yeshua, o 
Messias, que abraçam a responsabilidade da vida e identidade judaicas, enraizada na 
Torá, expressa na tradição, e renovada e aplicada no contexto da Nova Aliança.” 

Outra organização, a Aliança Judaica Messiânica da América (MJAA), define o MJMM 
como: 

“Movimento baseado na Bíblia de pessoas que, como judeus comprometidos, acreditam 
em Yeshua (Jesus) como o Messias judeu de Israel de quem a Lei e os Profetas judeus 
falavam.” 

Alguns definem o MJMM mais amplamente para simplesmente abranger todos os judeus 
que acreditam em Yeshua e se identificam como judeus. 

Judeus étnicos, abraçando Yeshua, ainda judeus 
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Independentemente da definição que alguém escolher, cada um descreve uma (1) 
comunidade de pessoas etnicamente judaicas que (2) abraçaram Yeshua e (3) 
continuam a se identificar como judeus, construindo comunidades semelhantes e 
integrando a prática judaica com a fé em Yeshua. 

Note que alguns rotularam todo o movimento, juntamente com os judeus individuais 
que abraçaram Yeshua, como "judeus para Jesus". A organização "judeus para Jesus"; 
no entanto, é apenas uma organização que emergiu como parte do MJMM mais amplo. 

Os Primeiros Dias 

Embora o termo judeu messiânico seja relativamente novo, o movimento de judeus 
seguindo Yeshua começou há quase dois mil anos com os primeiros seguidores de 
Yeshua. Esse movimento inicial de Yeshua foi, no início, um movimento judaico. 
Yeshua era, ele mesmo, judeu, é claro, e ele ensinava em todo o Israel nas comunidades 
e sinagogas judaicas, bem como no templo de Jerusalém. Seu nome hebraico era 
Yeshua e sua audiência era quase inteiramente de judeus. (Alguns gentios frequentavam 
a sinagoga sem se converter ao judaísmo. Conhecidos como “tementes a Deus”, eles 
também foram contados entre seus ouvintes.) Sua língua era o aramaico (a linguagem 
da vida cotidiana) e o hebraico (usada na liturgia). Ele deu explicações do Tanach 
(Antigo Testamento) e contou parábolas, que eram histórias com um ponto 
compreensível dentro da cultura judaica da época. 

O Novo Testamento registra uma ocasião em que Yeshua foi convidado a falar na 
sinagoga de sua cidade natal. Em um Shabat, ele recebeu o que hoje chamaríamos de 
aliyah (um chamado para o bimá ou para o púlpito). Lendo a porção Haftarah de Isaías 
61, que descreveu a missão do Messias, Yeshua declarou que ele mesmo era aquele 
Messias descrito por Isaías (ver Lucas 4: 16-21). Enquanto seu sermão provocou 
controvérsias, está claro que seu ministério inicial começou em casas de culto judaicas. 

Seguidores judaicos de Yeshua  

Da mesma forma, os primeiros seguidores de Yeshua eram judeus. Eles observaram os 
feriados judaicos, praticaram tradições judaicas, falavam aramaico e hebraico, e 
acreditavam que Yeshua era o Messias prometido nas Escrituras Hebraicas. Papias, um 
líder não judeu da igreja primitiva, chegou a afirmar que o Evangelho de Mateus foi 
originalmente escrito em hebraico. Sua alegação não foi aceita universalmente, mas 
muitos concordam que, se Mateus não escreveu seu evangelho em hebraico, ele 
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claramente o escreveu em um dialeto judaico do grego, porque sua gramática espelha a 
do aramaico e é distinta da de outros livros do Novo Testamento. Um erudito descreve 
os primeiros seguidores judeus de Yeshua como aqueles que “praticam a circuncisão [e] 
perseveram nas observações daqueles costumes que são ordenados pela Lei”. 

Para o movimento original de Yeshua, o primeiro dilema com o qual lutaram não dizia 
respeito aos judeus que acreditavam em Yeshua, mas aos gentios que o faziam. Os 
líderes do movimento debateram como suas comunidades deveriam pensar sobre os 
seguidores gregos e romanos de Yeshua. Os crentes gentios em Yeshua precisavam se 
converter ao judaísmo? Em um concílio realizado em Jerusalém, os líderes decidiram 
que os gentios podem seguir Yeshua sem se converter ao judaísmo, porque em 
cumprimento às promessas de Deus no Tanach, Yeshua é o salvador dos judeus e 
gentios (Atos 15). Em outras palavras, a fé em Yeshua era aberta a não-judeus e não 
apenas aos judeus - uma impressionante inversão do modo como muitas pessoas 
pensam sobre a fé em Yeshua hoje. 

 

Então o que aconteceu? A "separação dos caminhos" 

Se o movimento original de Yeshua era 
completamente judeu, como esse movimento 
(a Igreja) se tornou em grande parte gentio? A 
"separação dos caminhos" surgiu lentamente e 
ao longo dos séculos. No entanto, houve 
eventos específicos que provocaram a 
separação da Igreja das suas origens judaicas. 

Um desenvolvimento inicial foi a expulsão dos 
seguidores de Yeshua das sinagogas (João 

9:22). Isso os teria forçado a estabelecer comunidades independentes. 

As divisões se aprofundaram na Primeira Revolta Judaica contra Roma nos anos que 
antecederam a 70 dC. Durante o cerco romano de Jerusalém, com exércitos em torno 
da cidade, os seguidores judeus de Yeshua recordaram sua profecia de que a cidade 
seria destruída e suas instruções para fugir (Mt 24:16). Eles partiram para Pella, 
localizado na margem leste do Jordão. Lá eles estabeleceram sua própria comunidade. A 
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comunidade judaica mais ampla via esses refugiados como traidores antipatrióticos por 
abandonarem a nação em seu tempo de aflição. 

O ressentimento se intensificou em 135 dC, quando Bar Kochba liderou uma segunda 
revolta contra os romanos. O rabino Akiva, o famoso sábio, declarou que o líder da 
insurreição, apelidado de Bar Kochba, era o Messias. Ele previu que Bar Kochba 
derrotaria os romanos e introduziria a era messiânica. Os seguidores judeus de Yeshua 
não podiam, de boa fé, seguir alguém que consideravam um falso Messias e, assim, 
retiraram seu apoio. Embora a rebelião tenha sido aniquilada, e Bar Kochba fosse de 
fato considerado um falso messias, os seguidores de Yeshua foram mais afastados da 
comunidade judaica. 

 

No 2º e 4º séculos D.C 

Apesar do crescente ressentimento e divisão teológica, muitos continuaram secretamente 
a frequentar a sinagoga. O historiador Philip Alexander descreveu uma próspera 
comunidade judaica messiânica na Galileia durante o segundo século dC, quando o 
judaísmo rabínico estava surgindo. Judeus messiânicos frequentavam sinagogas, viviam 
entre outros judeus e praticavam a Torá. 

Judeus seguidores de Yeshua foram espalhados pelas cidades e aldeias judaicas da 
Galileia. Eles viviam como outros judeus. Suas casas eram indistinguíveis das casas de 
outros judeus. Eles provavelmente observaram tanto da Torá quanto outros judeus. Eles 
estudaram a Torá e desenvolveram suas próprias interpretações dela”. 

Epifânio, um líder da igreja do século IV, descreveu uma comunidade judaica messiânica 
em particular de seu século. Ele escreveu que se chamavam nazarenos, mantinham-se 
kosher, praticavam a Torá e viviam na comunidade judaica. 

[Eles] vivem de acordo com a pregação da lei como entre os judeus. Eles têm um bom 
domínio da língua hebraica... Somente nesse aspecto eles diferem dos judeus 
tradicionais e dos cristãos: com os judeus, eles não concordam por causa de sua crença 
no Messias, com os cristãos porque eles são treinados na Lei, em circuncisão, no sábado 
e as outras coisas. 

Divisões adicionais 
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Apesar do fato de que muitos crentes judeus permaneciam integrados à vida judaica, à 
medida que o judaísmo rabínico se desenvolvia e tomava forma, os Tannaim - a 
primeira geração de rabinos talmúdicos - procuravam definir o judaísmo estabelecido. 
Eles tentaram traçar uma linha que distinguisse aqueles que estavam “dentro” daqueles 
que estavam “fora”. O palco para essa luta estava no centro comunitário da vida judaica 
- a sinagoga. No segundo século, se não antes, uma oração foi apresentada à liturgia 
para expor judeus messiânicos com o propósito de bani-los da vida comunitária. 
Chamada de Birkat HaMinim (Bênção dos Apóstatas), foi introduzida na Amidah, parte 
da liturgia do Shabat. Chamava a destruição dos apóstatas, entre os quais se incluíam 
seguidores judeus de Yeshua. Uma cópia dessa bênção, encontrada em uma antiga 
sinagoga do Cairo, condenou os nazarenos e lançou uma maldição sobre eles. Dizia: 
"Que os nazarenos... morram instantaneamente: que sejam apagados do livro dos vivos". 

Os crentes secretos acabaram saindo por si mesmos quando omitiram a bênção durante 
o serviço na sinagoga, pois não pronunciavam uma maldição sobre si mesmos. Com o 
tempo, os seguidores judeus de Yeshua, voluntariamente ou não, passaram a querer 
deixar a sinagoga e, finalmente, deixar a comunidade judaica. 

 

Grécia e Roma 

Os primeiros cristãos gregos 
e romanos desempenharam 
o seu papel também no 
ostracismo dos primeiros 
judeus messiânicos. 
Quando a Igreja se tornou 
predominantemente gentia, 
esses cristãos não-judeus 
assumiram que Deus havia 
rejeitado o povo judeu por 
sua rejeição a Yeshua. Eles 
menosprezavam os cristãos 
judeus e o cristianismo 

judaico, preferindo o greco-romano à cultura hebraica. João Crisóstomo, em uma série 
de homilias contra os judeus crentes em Yeshua, condenou-os como apóstatas por 
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manterem suas tradições judaicas. Além disso, ele condenou os cristãos que continuaram 
a celebrar a Páscoa ou a manter as tradições judaicas. “De fato, a Páscoa deles e a Festa 
dos Tabernáculos, e tudo mais que eles fazem, são profanos e abomináveis.” 
Curiosamente, isso mostra que havia uma corrente de sentimento pró-judaico entre as 
pessoas comuns, mesmo quando seus líderes os empurrassem na direção oposta. 

Com o passar do tempo, os crentes judeus em Yeshua foram pressionados a abraçar 
plenamente a cultura greco-romana e a assumir nomes cristãos quando fossem 
batizados. Eles foram proibidos de formar comunidades de orientação judaica ou de 
manter tradições judaicas. Ejetada da comunidade judaica, e obrigada a assimilar-se na 
Igreja, a visível comunidade judaica messiânica havia quase desaparecido no quarto 
século, apesar dos comentários de Epifânio mencionados acima. 

“A evidência direta de judeus que praticavam o judaísmo messiânico após o Primeiro 
Concílio de Niceia [325 AD] é escassa. Isso ocorreu porque assumiam a visão de que os 
judeus não poderiam se tornar cristãos e permanecerem judeus”. 

 

Através dos séculos: um remanescente de crentes judeus em Yeshua  

No entanto, um remanescente de crentes judeus sobreviveu ao longo da história da 
igreja, embora a extensão de sua autoidentificação como judeus não seja clara. 
Jerônimo, que traduziu a Vulgata (a Bíblia latina), alegou que aprendeu hebraico e foi 
auxiliado por um cristão judeu em sua tarefa monumental. 

O conde Joseph era outro crente judeu. Um discípulo de ninguém menos que o 
eminente rabino Hilel II, ele veio abraçar Yeshua durante seus estudos rabínicos. 
Quando suas crenças foram descobertas, ele foi expulso da sinagoga. Constantino 
descobriu-o e nomeou-o como um conde no Império Romano. O conde Joseph, como 
ficou conhecido, passou a construir igrejas na Judeia e na Ásia Menor. 

Solomon Halevi  

Solomon Halevi, filho de um rico comerciante judeu, nasceu em Burgos em 1351. Ele 
aprendeu no Talmude e foi ordenado o rabino de Burgos, onde ganhou fama por 
erudição judaica. Ele foi elogiado pelo rabino medieval Abarbanel por seu comentário 
exegético sobre Isaías 34. No curso de seus estudos, ele começou a discutir teologia com 
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teólogos cristãos sobre os escritos de Tomás de Aquino. Ele ficou tão impressionado que 
começou sua própria investigação pessoal da teologia cristã que o levou a explorar as 
profecias messiânicas que descreviam Yeshua. Ele passou a estudar o Novo Testamento. 
Em 1390, ele abraçou Yeshua junto com o resto de sua família. Salomão passou a 
estudar teologia na Universidade de Paris, conquistando um doutorado. Ele continuou 
interagindo com eruditos judeus e até escreveu um “Jogo de Purim”. 

 

Gregory Abu'l Faraj 

Gregory Abu'l Faraj (de sobrenome Gregory Bar-Hebraeus) nasceu em 1226 AD, em 
Melitena, na Grécia, bem na fronteira da moderna Bulgária. Seu pai era um médico 
judeu da comunidade judaica. Em algum momento de sua juventude, seu pai abraçou 
Yeshua junto com o resto da família. Quando ele tinha 20 anos, a família mudou-se para 
Antioquia e Gregory seguiu uma educação teológica. Ele foi ordenado bispo de Gubus e 
ministrou na igreja bizantina. Ele dominou hebraico, grego, siríaco e árabe. No entanto, 
ele tinha uma paixão especial por sua herança judaica. "Ele possuía a sinceridade 
judaica e o amor pela perfeição." 

Gregory foi um escritor prolífico. Ele é autor de uma história do mundo intitulada The 
Chronicon Syriacum. Ele compilou uma história em dois volumes da igreja, Crônica 
Eclesiástica, ainda em uso pela Igreja Ortodoxa Oriental. Ele editou uma enciclopédia 
siríaca e uma gramática da língua siríaca, permanecendo uma valiosa referência para 
estudiosos do siríaco e literatura antiga hoje. 

Benjamin Disraeli 

Alguns crentes judeus se tornaram chefes de estado. Durante o 
reinado da rainha Vitória no final do século XIX, o hebreu-
cristão Benjamin Disraeli foi eleito primeiro-ministro do 
Império Britânico. Muitos cidadãos britânicos suspeitavam de 
um judeu como chefe de Estado. Eles acusaram Disraeli de ser 
um cripto-judeu, um convertido ao cristianismo que praticava 
secretamente o judaísmo. Suas crenças cristãs eram 
frequentemente questionadas. Disraeli negou veementemente 
essas acusações. Ele declarou que ele era totalmente judeu e 
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totalmente cristão. Quando a rainha perguntou se ele era judeu ou cristão, ele 
respondeu: "Senhora, eu sou a página que falta entre o Antigo e o Novo Testamento!" 

Alvorada: O alvorecer do moderno movimento judaico messiânico 

Com o alvorecer do Iluminismo, a tolerância religiosa tornou-se mais difundida. Os 
seguidores judeus de Yeshua acharam mais fácil se reunirem e se identificarem como 
cristãos hebreus. Joseph Samuel Frey fundou uma congregação hebraico-cristã em 
Londres no início do século XIX. Frey era um judeu alemão que tinha chegado a fé em 
Yeshua no continente. Ele se mudou para Londres e se candidatou para o serviço 
missionário na Igreja da Inglaterra, mas foi rejeitado por causa de sua origem judaica! 
Ele decidiu permanecer em Londres, onde poderia alcançar seu próprio povo judeu e 
estabelecer uma comunidade hebraico-cristã. A organização que ele estabeleceu se 
tornou conhecida como a Sociedade de Londres para a Propagação do Evangelho entre 
o povo judeu. Sua congregação se chamava Beni Abraham (Filhos de Abraão). A 
congregação celebrava feriados judaicos, realizava cultos e atraía inquiridores judeus 
para suas reuniões. A organização continua hoje como o Ministério Cristão entre os 
Judeus. 

Joseph Rabinowitz 

Na Europa Oriental, um judeu sionista e ex-Hassídico abraçou 
Yeshua e fundou uma sinagoga messiânica praticante da Torá, 
no coração do Povo Judaico da Comunidade. Joseph 
Rabinowitz cresceu na Rússia em uma comunidade hassídica. 
Aos 19 anos, depois de se casar, seu cunhado lhe deu um 
Novo Testamento hebraico. Rabinowitz deixou a comunidade 
hassídica e viajou para a Palestina, escapando assim da 
perseguição econômica e política. Ele ficou desiludido com o 
sionismo secular e se desesperou com a condição igualmente 

deprimida da comunidade judaica na Palestina. Quando ele olhou para o Monte do 
Templo, ele se inspirou que o futuro de Israel estava nas mãos de Yeshua. Bem no 
Monte das Oliveiras, ele abraçou Yeshua. Ele retornou à Europa, onde foi batizado e 
estabelecido em Kishinev, na Moldávia. Lá ele pregou o evangelho, reuniu uma 
comunidade de judeus messiânicos e estabeleceu uma sinagoga messiânica que ele 
chamou de israelitas da Nova Aliança. A congregação se reunia no sábado, observava os 
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costumes judaicos e identificou-se com a comunidade judaica local até a Segunda 
Guerra Mundial, quando a comunidade foi erradicada. 

Leopold Cohn  

Outra figura no movimento judaico messiânico moderno foi Leopold Cohn, um erudito 
talmúdico e rabino austro-húngaro. Certa noite, ao estudar o Talmude, ele escreveu: 
“Certa vez, li o seguinte: 'O mundo deverá durar seis mil anos: dois mil confusões ... dois 
mil com a lei e dois mil o tempo do Messias'. o mundo tem mais de seis mil anos, de 
acordo com o calendário hebraico, ele concluiu que o Messias deveria ter vindo. “Fiquei 
surpreso e perguntei a mim mesmo: 'É possível que o tempo ... do nosso Messias tenha 
passado?' 

Cohn imigrou para os EUA no final do século XIX. Em 1892, ele conheceu um grupo de 
cristãos hebreus em Nova York, que lhe deu um Novo Testamento iídiche. Depois de lê-
lo, ele percebeu que Yeshua era o prometido Messias judeu. “Meus sentimentos não 
podiam ser descritos! Por muitos anos meus pensamentos foram ocupados quase 
continuamente com a vinda do Messias. Certamente este livro veio diretamente a mim 
de cima. 

Cohn posteriormente abraçou Yeshua e fundou a Câmara Americana de Missões para 
os judeus, hoje conhecida como Ministérios do Povo Escolhido. Essa organização 
ajudou a atender às necessidades físicas e espirituais dos imigrantes judeus da Europa 
Oriental fornecendo alimentos, roupas e educação, enquanto procuravam compartilhar 
o evangelho. Sua comunidade cristã hebraica em Nova York realizou serviços em iídiche 
e observou feriados judaicos. 

Mais congregações hebraico-cristãs foram formadas no século XIX e início do século XX. 
Em 1866, Carl Schwartz fundou uma associação conhecida como Aliança Hebraico-
Cristã da Grã-Bretanha. Esta aliança reuniu crenças judaicas, congregações e 
organizações religiosas. No início do século XX, uma aliança semelhante foi formada nos 
EUA, onde as congregações prosperaram em Los Angeles, Chicago, Nova York e 
Filadélfia. Essas congregações celebravam o Hanuká, a Páscoa, e observavam as 
Grandes Festas. A maioria, no entanto, ainda se reunia aos domingos. Eles eram 
associados a denominações cristãs ou organizações missionárias, e evitavam 
cuidadosamente parecer muito judeus, porque muitos líderes da igreja suspeitavam que 
suas práticas judaicas significavam que estavam se afastando da ortodoxia religiosa. 
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Mas isso também estava de acordo com o fato de que, ao longo das décadas de 1930 e 
40, a maioria dos judeus-americanos minimizou sua condição de judeu. O 
antissemitismo estava em ascensão na Europa, e o nativismo anti-imigrante estava 
prosperando nos EUA. Entre os judeus, não era vantajoso exibir sua identidade étnica e 
se destacar. 

 

O Nascimento do Movimento Judaico Messiânico Moderno 

No entanto, a partir da década de 1960, uma revolução cultural varreu a América do 
Norte. Jovens adultos romperam com as tradições de seus pais. Afro-americanos, 
hispano-americanos e judeus-americanos se orgulhavam de sua identidade e herança. 
Durante décadas, os judeus-americanos mantiveram um perfil baixo. Agora, porém, uma 
nova geração de jovens entusiasticamente exibia sua identidade e se orgulhava de ser 
chamada de judia. O orgulho judaico atingiu o pico após a guerra dos Seis Dias, quando 
em 1967 o Estado de Israel recapturou Jerusalém Oriental. Pela primeira vez em quase 
2.000 anos, Jerusalém estava novamente nas mãos dos judeus, e os judeus tinham 
acesso ao antigo Muro das Lamentações. 

Junto com a onda de patriotismo judaico, os cristãos começaram a se interessar pelas 
raízes judaicas de sua fé. Eles encorajaram os crentes judeus a terem orgulho de suas 
raízes judaicas e a explorar sua herança legítima. Em 1972, em uma conferência da 
Aliança Hebraico-Cristã, um grupo de jovens crentes judeus votou para mudar o nome 
da organização para a Aliança Judaica Messiânica da América (MJAA). Eles se 
descreveram como judeus messiânicos em vez de cristãos hebreus, e identificaram sua 
prática como judaísmo messiânico em vez do cristianismo hebraico. Eles chamavam suas 
congregações de sinagogas messiânicas e seus líderes religiosos de rabinos. Muitas 
congregações, que ainda se encontravam no domingo, mudaram seus cultos de Shabat 
para a sexta-feira à noite ou sábado de manhã. Eles mantinham serviços de Torá e 
usavam sidurim messiânico (livros de oração). 

Uma divisão aquecida cresceu entre esses jovens e os antigos cristãos hebreus 
tradicionais. Os cristãos hebreus mais velhos estavam preocupados com as ramificações 
desses jovens exibindo sua condição judaica. “Do lado da velha guarda, a reação inicial 
foi a de choque, alarme e medo - talvez não muito diferente do estabelecimento 
americano em relação à contracultura rebelde dos jovens.” 
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Além disso, alguns cristãos temiam que esse novo movimento fosse sectário, trazendo 
cristãos judeus de volta ao judaísmo e levando-os para longe de Yeshua. Outros líderes 
cristãos, no entanto, argumentaram que o movimento era uma expressão natural e 
saudável da prática cristã em um contexto cultural judaico. O cristianismo havia 
proliferado por séculos em contextos culturais europeus, asiáticos e africanos, eles 
argumentavam, e agora o cristianismo finalmente retornara às suas origens culturais 
originais. Agora estava prosperando mais uma vez como movimento judaico como no 
primeiro século. Publicações cristãs como Moody Monthly e Christianity Today 
abraçaram o movimento, assim como instituições cristãs como o Fuller Theological 
Seminary e o Moody Bible Institute. 

Na área da baía de São Francisco, um grupo de jovens judeus que abraçaram Yeshua se 
reuniram em 1972 para formar os judeus para Jesus. Eles foram liderados por um crente 
judeu de um fundo ortodoxo chamado Moishe (Martin) Rosen. Esses jovens aplicaram 
suas energias criativas e criaram uma cultura judaica messiânica, entendendo que uma 
pessoa não deixa de ser judia ao abraçar Yeshua. Eles escreveram o que chamaram de 
música gospel judaica, formaram um grupo musical chamado Liberated Wailing Wall 
(Muro das Lamentações Liberadas) e publicaram literatura com o objetivo de envolver 
um público judeu mais amplo sobre Yeshua. Sua equipe viajou por todo o país e falou 
em igrejas, trazendo apresentações como “Cristo na Páscoa”, onde as igrejas 
começaram a descobrir as raízes judaicas de sua fé cristã. O número de crentes judeus 
cresceu, à medida que o povo judeu começou a ouvir e considerar a alegação de que 
Yeshua é o Messias prometido. 

Hoje, existem até 175.000 judeus messiânicos nos EUA; 30.000 em Israel; e até 350.000 
em todo o mundo. Os judeus messiânicos da segunda e até da terceira geração, que 
foram criados em lares judeus messiânicos e sempre se identificaram como crentes 
judeus em Yeshua, estão emergindo como líderes do movimento. A maioria dos judeus 
tem pelo menos ouvido falar de judeus messiânicos. Eles estão cientes de que há alguns 
judeus que acreditam em Yeshua e continuam a viver como judeus. Outros, no entanto, 
afirmam que uma pessoa não pode aceitar Yeshua como o Messias e ainda ser judeu. 
Mesmo essa tendência, no entanto, está mudando. Um estudo de 2013 da Pew 
Research descobriu que um número crescente de judeus acredita que um judeu que 
abraça Yeshua ainda é judeu. “34% [dos judeus americanos] dizem que uma pessoa 
pode ser judia mesmo que acredite que Yeshua era o messias.” 
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Práticas judaicas messiânicas hoje 

As práticas judaicas messiânicas 
evoluíram e se adaptaram exatamente 
como a observância judaica tradicional 
se adaptou em diferentes culturas. No 
primeiro século, os seguidores de 
Yeshua foram totalmente integrados 
dentro da comunidade judaica. O 
movimento de Yeshua foi visto como 
um dos muitos movimentos judaicos do 
primeiro século. Após a separação dos 
caminhos, muitos crentes judeus foram 

desencorajados pela igreja de praticar costumes judaicos. Durante séculos, havia poucas 
evidências de como os judeus messiânicos viviam. 

No final do século XIX e início do XX, os cristãos hebreus aventuraram-se corajosamente 
na frente, identificando-se como judeus, praticando alguns feriados judaicos e 
construindo comunidades, embora isso ainda estivesse sendo desencorajado por muitas 
igrejas. 

No entanto, quando o MJMM surgiu na década de 1970, os judeus messiânicos 
identificaram-se orgulhosamente como judeus, identificados com a comunidade judaica 
local, e procuraram viver “judaicamente” em suas congregações e lares. Hoje, a maioria 
das Congregações Messiânicas realiza serviços semanais no Shabat; observa os feriados 
judaicos, incluindo a Páscoa, Hanuká e as Grandes Festas; e incluir alguma quantidade 
de liturgia judaica em seus serviços, como o Shema e o Amidah. 

Dentro do MJMM existe uma gama de práticas e crenças. Ahavat Zion, em Santa 
Monica, Califórnia, mantém um serviço tradicional de Torá nas manhãs de sábado. Seu 
líder congregacional é chamado de rabino, e a adoração é liderada por um cantor. Eles 
usam um sidur (livro de orações judaico), leem a parashá (porção semanal prescrita) de 
um rolo de Torá e o haftarah, e recitam a liturgia tradicional. Os participantes usam 
yarmulkes e os homens usam o talit. “Nossos serviços são uma mistura comovente de 
tradição e inovação. Nós usamos um livro de oração tradicional, com liturgia em 
hebraico e inglês, e infundimos nossa liturgia com música e melodias alegres.” 
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Outra congregação, a Congregação Messiânica de Beth Israel, em Wayne, N.J., se reúne 
tanto nas manhãs de domingo quanto nas noites de sexta-feira. Seus serviços são um 
híbrido entre a adoração carismática judaica e evangélica. Eles incorporam música cristã 
messiânica e evangélica. O líder da congregação, Jonathan Cahn, é pastor ou rabino. 
Sua congregação é uma mistura diversificada de cristãos judeus e não-judeus. É 
multiétnica e multicultural: “Beth Israel é conhecida por ser um lugar de excitação, 
alegria, amor, adoração vibrante, mensagens profundas e poderosas, o Espírito de Deus, 
judeus e gentios como um no Messias. É composto de pessoas de todas as origens, país, 
tribo e língua.” 

O moderno movimento judaico messiânico engloba muitos ministérios não religiosos e 
organizações religiosas. Agências missionárias como Judeus por Jesus, Ministério do 
Povo Escolhido e Ministério da Voz Judaica, enquanto às vezes plantam novas 
congregações e realizam reuniões semanais, concentram-se em comunicar o evangelho 
individualmente com os inquiridores, ensinar novos crentes judeus e coordenar 
atividades públicas através da distribuição de literatura e publicidade de mídia. O 
Ministério da Voz Judaica opera trabalhos de assistência médica e alimentar em países 
emergentes, como Etiópia e Zimbábue, entre grupos étnicos judaicos recém-descobertos, 
como o Beta Israel. Artistas da música messiânica, como Marty Goetz, Paul Wilbur e 
Jonathan Settel, compõem música judaica cujo estilo une as letras do evangelho com 
melodias e ritmos judaicos. Sua música é distribuída através de editores messiânicos, 
como o Jewish Publishers & Resources, Jewish for Jesus, e o Ministério do Povo 
Escolhido. 

Estudiosos do movimento colaboraram recentemente para produzir uma nova tradução 
da Bíblia, chamada de Versão da Árvore da Vida, refletindo uma compreensão judaica 
das Escrituras e procurando conectar sua mensagem aos leitores contemporâneos: “Nós 
fazemos a língua e cultura originais da Bíblia e sua mensagem de salvação, acessível 
através da tradução, arte e ensino.” 

Hoje, o MJMM ganhou reconhecimento dentro da Igreja, visibilidade na sociedade 
ocidental e alguma aceitação crescente dentro da comunidade judaica. Mesmo que o 
movimento tenha ganho alguma aceitação ou pelo menos tolerância, a opinião popular 
não estabelece a verdade espiritual. O messianismo de Yeshua não é determinado por 
pesquisas, uma eleição popular ou uma decisão de um conselho de rabinos. As 
credenciais para o Messias foram estabelecidas nas Escrituras Hebraicas há mais de dois 
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mil anos. Se Yeshua não satisfez as exigências de trabalho para o Messias, então nem 
judeus nem gentios deveriam abraçá-lo. Se ele cumprisse os requisitos do trabalho e 
fosse claramente descrito pelos profetas hebreus de acordo com a Bíblia judaica, então 
todos deveriam abraçá-lo - especialmente seu próprio povo judeu. 

Yeshua disse a seus seguidores judeus do primeiro século; 

“Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a 
vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito;” (João 5:39). 

Comentário do Rosh Gilberto Branco, líder Judeu Messiânico no Brasil; 

Por tudo o que lemos acima, podemos observar que o Movimento Judaico Messiânico 
Moderno nasceu com um propósito primário, levar o conhecimento de Yeshua o Messias 
de Israel, exatamente como pregado pelos apóstolos, para os judeus religiosos ou não, 
para que se cumpra o profetizado em Romanos 11. 

Por décadas centenas de milhares de judeus estão reconhecendo o sacrifício de Yeshua 
no madeiro do Gólgota, e milhares compartilham a sua fé e veem transformação de 
vidas que, mesmo sendo religiosos, estavam longe do seu D'us e Criador. 

Infelizmente, há alguns anos um outro movimento tem surgido como efeito colateral da 
volta dos judeus ao seu Messias, é a mensagem de que os cristãos devem repudiar a 
Igreja de Jesus e se tornarem judaizados. 

A despeito de que muitos cristãos abriram os olhos para repudiar o anti-semitismo, ao 
mesmo tempo muitos tem sido seduzidos pelo ritualismo judaico rabínico e com isso tem 
se afastado de Yeshua e sua salvação. Tornam-se críticos ácidos das igrejas e pastores 
não separando bodes de ovelhas. 

Contrariando a ideia de várias pessoas, o judaísmo messiânico não surgiu  para 
satisfazer o interesse pessoal de algumas pessoas que desejam somente viver a sua 
própria vida no cumprimento de rituais, tradições e regras. Não, não se agrada o Eterno 
só com isso, não é o shabat e o kashrut que santificam o homem, mas o obedecer a 
palavra de Yeshua que diz "Venham a mim, todos os que estão cansados e 
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." 

O propósito do JM não é judaizar crentes gentios nem transformar gentios em judeus. 
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O judaísmo ortodoxo cativa muitos, mas ele também se afastou muito da Torá. 

Aos críticos do Judaísmo Messiânico, se não querem seguir Yeshua como Messias, Filho 
de D'us, Salvador e nosso Redentor, façam como quiserem, são vocês que responderão 
diante do Eterno por suas escolhas, mas recomendo que acatem a sugestão de Gamaliel: 

"Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o 
propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará;  se proceder de Deus, 
vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus". Atos 
5:38,39 

Respeitem os milhares de judeus natos e os que sabem muito mais de hebraico e 
tradições do que vocês que se acham judeus agora porque descobriram o judaísmo pela 
Internet. Para os cristãos que amam Israel e a Torá, orem pela salvação dos judeus no 
Brasil, orem pela paz verdadeira em Jerusalém! Para que um grande avivamento 
irrompa em toda Terra de Israel! 

 
Daniel Hogberg 
 

Conhecido no Brasil como Daniel Berg, nasceu em 19 de 
abril de 1884, na pequena cidade de Vargon, na Suécia, ás 
margens do lago de Vernern. Quando recém-nascido, o 
padre da cidade visitou inúmeras vezes a casa de seus pais 
para convence-los a batizá-lo, mas nada conseguiu. Por isso, 
desde criança, Daniel era mal visto pelo padre, que, 
desprestigiado, passou a dizer que a criança que não fosse 
batizada por ele jamais sairia de Vargon. "já naquele tempo 
pude observar a desvantagem e o perigo de um povo ter 
uma fé dirigida, sem liberdade. Religião que dominava 
minha cidadezinha e a redores impossibilitava as almas de 

terem um encontro com Deus", conta o pioneiro em suas memórias. 
 
Quando o evangelho começou a entrar nos lares de Vargon, seus pais, Gustav Vernern 
Hogberg e Fredrika Hogberg, o receberam e engessaram na igreja Batista. Logo 
procuraram educar o filho segundo os princípios cristãos. Em 1899, Daniel converteu-se 
e foi batizado nas águas. 
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Em 1902, aos 18 anos, pouco antes do início da primara nórdica, deixou seu país. 
Embarcou a 5 de março de 1902, no porto báltico de Gothemburgo, no navio M. S. 
Romeu, com destino aos Estados Unidos. "Como tantos outros haviam feito antes de 
mim", frisava. O motivo a grande depressão financeira que dominava a Suécia naquele 
ano. 
Em 25 de março de 1902, Daniel desembarcou em Boston. No Novo Mundo, sonhava, 
como tantos outros de sua época em realizar-se profissionalmente. Mas Deus tinha um 
plano diferente e especial para sua vida. 
De Boston, viajou para Providence, Rhode Island, para se encontrar com amigos suecos, 
que lhes conseguiram um emprego numa fazenda. Permaneceu nos Estados Unidos por 
sete anos, onde se especializou como fundidor. Com saudades do lar, retornou à cidade 
natal, onde o tempo parecia parado. Nada havia se modificado, Só seu melhor amigo, 
companheiro de infância, não morava mais ali. "vive em uma cidade próxima, onde 
prega o evangelho", explicou sua mãe. 
Logo chegou ao seu conhecimento que seu amigo recebera o batismo no Espírito Santo, 
coisa nova para sua família. A mãe do amigo insistiu para que Daniel o visitasse. Aceitou 
o convite. No caminho, estudou as passagens bíblicas onde se baseava a "nova 
doutrina". Chegando à igreja do amigo, encontrou-o pregando. Sentou e prestou 
atenção na mensagem. Após o culto conversaram longamente sobre a nova doutrina. 
Daniel demonstrou ser favorável. Em seguida, despediu-se e partiu, sua intenção não era 
permanente na Suécia, mas retornar à América, do Norte. 
 
Em 1909, após despedir-se dos pais, em meio à viagem de retorno aos Estados Unidos, 
Daniel orou com insistência a Deus, pedindo o batismo no Espírito Santo. Como não 
estava preocupado como da primeira vez, posto que já conhecia os EUA, canalizou toda 
sua atenção à sua busca da benção. Ao aproximar-se das plagas norte-americanas, sua 
oração foi respondida. 
 
A partir de então, sua vida mudou. Daniel passou a pregar mais a Palavra de Deus e a 
contar testemunho a todos. 
 
Ainda em 1909, por ocasião de uma conferência em Chicago, Daniel encontrou-se com 
o pastor batista Gunnar Vingren, que também fora batizado no Espírito Santo. Os dois 
conversaram haras sobre as convicções que tinham uma chamada missionária. Quanto 
mais dialogavam, mais suas chamadas eram fortalecidas. 
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Quando Vingren estava em South Bend, Daniel Berg estava trabalhando numa quitanda 
em Chicago, quando o Espírito Santo mandou que se mudasse para South Bend. Berg 
abandonou seu emprego e foi até lá, onde encontrou Vingren pastoreando a Igreja 
Batista dali. "Irmão Gunnar, Jesus ordenou-me que eu viesse me encontrar com o irmão 
para juntos louvarmos o seu Nome", disse Berg. "Está bem!", respondeu Vingren com 
singeleza. Passaram, então, a encontrarem-se diariamente para estudar as Escrituras e 
orar juntos, esperando uma orientação de Deus. 
 
Após a revelação divina dada ao irmão Olof Uldin de que o lugar para onde deveriam ir 
era o Pará, no Brasil, Daniel Berg, contra a vontade dos seus patrões, abandonou o 
emprego. Eles argumentaram: "Aqui você pode pregar o evangelho também, Daniel; 
não precisa sair de Chicago". Mas ele estava convicto da chamada não voltou atrás. 
Ao se despedir, Berg recebeu de seu patrão uma bolacha e uma banana. Essa era uma 
tradição antiga nos Estados Unidos. Simbolizava o desejo de que jamais faltasse 
alimento para pessoa que recebesse a oferta. Esse gesto serviu de consolo para Berg, 
que em seguida partiu com Vingren para Nova York, e de lá para o Brasil em um navio. 
 
No Pará, Daniel, que logo se empregou como caldeireiro e fundidor na companhia Port 
of Pará, recebendo salário de doze mil reis, passou a custear as aulas de português 
ministradas a Vingren por um professor particular. No fim do dia, Vingren ensinava o 
que aprendera a Daniel. Justamente por isso Berg nunca aprendeu bem a língua 
portuguesa. O dinheiro que sobrava era usado na compra de Bíblias. 
 
Tão logo começou a se fazer entender na língua portuguesa, passou a evangelizar nas 
cidades e vilas ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança, enquanto Vingren cuidava 
do trabalho recém-nascido na capital. Como o evangelho era desconhecido no interior 
do Pará, Berg se tornou o pioneiro da evangelização na região. É que as igrejas 
evangélicas existentes na época não tinham recursos suficientes para promover a 
evangelização no interior. 
 
Após a evangelização de Bragança, tornou também o pioneiro na evangelização na Ilha 
de Marajó, onde peregrinou por muitos anos, abordos de pequenas e grandes canoas. 
Berg ia de ilha em ilha, levando a mensagem bíblica aos pequenos grupos evangélicos 
que iam se formando por onde passavam. 
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No início de 1920, Daniel visitou a Suécia onde se enamorou com a jovem Sara, com 
quem se casou, em julho daquele ano. Em março de 1921, retornou ao Brasil 
acompanhado com sua esposa. 
Em 1927, o casal Berg mudou-se para São Paulo, onde Daniel continuou fazendo o seu 
trabalho de evangelismo. 
 
Daniel Berg sempre foi muito humilde e simples. Em sua pregações e diálogos sempre 
demonstrou essas virtudes. Ninguém o via irritado ou desanimado. Sempre que surgia 
algum problema, estas eram suas palavras: "Jesus é bom. Ele salva, batiza no Espírito 
Santo e cura os enfermos. Ele faz tudo por nós. Glória a Jesus! Aleluia!". 
No Ano de Ouro das Assembléias de Deus no Brasil, comemorado em Belém, Berg 
estava lá, inalterado, enquanto os irmãos faziam referência à sua atuação no início da 
obra. Para ele, a glória era única e exclusivamente para Jesus. Berg considerava-se 
apenas um instrumento de Deus. 
 
Nas comemorações do Jubileu no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, quando o pastor 
Paulo Leivas Macalão colocou em sua lapela uma medalha de ouro, Berg externou 
visivelmente em seu rosto a idéia de que não merecia tal honra. 
 
Até 1960, Berg recebeu, diretamente de Deus, a cura de suas enfermidades mediante a 
oração da fé. Em 1963, foi hospitalizado na Suécia. Mesmo assim, ainda trabalhando 
para o Senhor.  
 
Ele saia da enfermaria para distribuir folhetos e orar pelos que se decidiam. A disciplina 
interna do hospital não lhe permitia fazer aquilo, por isso uma enfermeira foi designada 
para impor-lhe a proibição. Porém, ao deparar-se com o homem de Deus alquebrado 
pelo peso dos anos, mas vigoroso em sua tarefa espiritual, não teve coragem e desistiu 
da tarefa. Berg, então, continuou a oferecer literaturas. 
 
Finalmente, em 1963, aos 79 anos, Daniel Berg passou a descansar nas moradas 
celestiais. Quando a morte chegou, encontrou-o sorridente e feliz. Ele então não temeu. 
Seu tesouro estava guardado. 
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O MOVIMENTO PENTECOSTAL SE ESPALHA 

Vimos que foi em Topeka que o Movimento Pentecostal foi encetado, mas foi no 
Avivamento da Rua Azusa que ele ganhou notoriedade. Jornalistas, crentes e líderes 
cristãos de todo o mundo vinham a Azusa para ver o que estava acontecendo.  

Ali, os não-crentes se convertiam a Cristo e os cristãos eram incendiados, voltando às 
suas cidades trazendo a boa nova. Dessa forma, o movimento espalhou-se para todo o 
mundo. 

Falaremos resumidamente sobre alguns dos principais pioneiros do Movimento 
Pentecostal no mundo. 

Pentecostes na Europa 

Um dos pioneiros do Movimento Pentecostal na Europa foi Thomas Barratt, um pastor 
norueguês metodista que teve contato com Azusa e trabalhou no florescimento de igrejas 
pentecostais na Noruega, Suécia e Inglaterra. Barratt influenciou o pastor batista sueco 
Lewi Pethrus, que foi o pioneiro do Movimento Pentecostal naquele país. 

Pethrus atentou para a realidade do batismo no Espírito Santo como uma segunda 
bênção, subsequente à aalvação, lendo os escritos de A. J. Gordon, um dos pregadores 
da segunda bênção no século 19. Porém, foi Barratt quem convenceu Pethrus a buscar o 
batismo no Espírito Santo. A Igreja Filadélfia, pastoreada por Pethrus, enviaria 
missionários para a nascente Assembleia de Deus no Brasil. Ele esteve presente nas 
convenções gerais da AD brasileira em 1930 (quando foi criada a CGADB), em Natal, e 
em 1951, em Porto Alegre. 

Na Inglaterra, um dos maiores nomes do pentecostalismo nascente foi o pastor Donald 
Gee. Gee e o teólogo judeu pentecostal Myer Pearlman, da AD nos EUA, foram os dois 
nomes que sistematizaram as doutrinas pentecostais. Charles Parham foi quem 
sistematizou a Doutrina do Batismo no Espírito Santo, mas foram Gee e Pearlman que 
sistematizaram toda a Teologia pentecostal. Gee, por exemplo, foi o primeiro a 
sistematizar a doutrina acerca do uso correto dos dons espirituais. 

Na Alemanha, um dos líderes do Movimento da Santidade naquele país, Jonathan Paul, 
semeou a mensagem pentecostal. Na Itália, um forte pentecostalismo brotou por meio 
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dos parentes de imigrantes italianos nos Estados Unidos. Muitos desses imigrantes 
tiveram contato direto com o Avivamento de Azusa e retornaram à sua terra para pregar 
a mensagem pentecostal aos seus parentes. 

O pioneiro do Movimento Pentecostal na Rússia foi Ivan Voronaev, um imigrante russo 
nos Estados Unidos. Em 1919, ele fundou a primeira Igreja Pentecostal Russa em 
Manhattan, Nova Iorque. Em 1920, Voronaev, de volta à Rússia, começou um 
ministério em Odessa. Após nove anos, depois de incrivelmente fundar nesse curtíssimo 
período de tempo 350 congregações na Rússia, Polônia e Bulgária, Voronaev foi preso 
pela polícia soviética. Acabou morrendo na prisão. 

Na Holanda, após lerem exemplares do jornal Apostolic Faith (da Missão de Azusa) 
falando sobre o Avivamento em Azusa e notícias nos jornais seculares de 1906 sobre o 
assunto, alguns cristãos holandeses resolveram clamar pela mesma bênção. Assim, em 
1907, Deus batizou a esposa do pastor G. R. Polman. No ano seguinte, foi a vez do 
próprio Polman. Em 1912, foi inaugurado o primeiro templo pentecostal em Amsterdã. 
Depois foi a vez de Roterdã, Hilversum, Utrecht, Ilha Terschelling e Haarlem. 

O pastor Smith Wigglesworth, um dos grandes nomes da história do Movimento 
Pentecostal, foi um dos instrumentos de Deus para levar a mensagem pentecostal à 
Suíça. Ele trabalhou principalmente na cidade de Berne. Wigglesworth foi batizado no 
Espírito Santo em um trabalho dirigido pelo pastor Thomas Barratt, de quem já falamos. 
Também trabalhou na África do Sul. 

No País de Gales, o pastor Alexander A. Boddy foi um poderoso arauto divino, fazendo 
conferências pentecostais naquele país e depois pela Europa. Boddy tomou 
conhecimento do avivamento lendo os primeiros exemplares do jornal Apostolic Faith. 

Pentecostes na Ásia 

O Movimento Pentecostal na China começou em 1907, com a chegada dos irmãos A. G. 
Garr, vindos da Califórnia, Estados Unidos, e acesos pelo fogo de Azusa. Suas 
conferências evangelísticas alcançaram centenas de pessoas em Macau, Hong Kong e 
Cantão, com dezenas de conversões e batismos no Espírito Santo. 
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Mas, um dos grandes nomes do pentecostalismo na China em seu início é, sem duvida, 
Nettie Noorman. Ela já era missionária naquele país quando soube do Avivamento da 
Rua Azusa. Resolveu, então, em vez de só ouvir falar, conferir o que estava 
acontecendo. Assim, em outubro de 1906, Noorman deixou a China rumo a Los 
Angeles. Ali, certifícou-se de que Azusa tratava-se mesmo de obra divina. Então, clamou 
pelo batismo no Espírito Santo, recebendo-o. De volta à China, os sinais se seguiram: 
curas divinas, milagres, batismos no Espírito Santo e muitas conversões a Cristo. Depois 
de Noorman, muitos outros missionários na China receberam o batismo no Espírito 
Santo, sendo igualmente usados por Deus para a expansão do Evangelho de Cristo. 

O Movimento Pentecostal chegou à Índia também devido ao Avivamento da Rua Azusa. 
Alguns evangélicos ali receberam notícias do que Deus estava fazendo em Los Angeles. 
Um deles, chamado Max Wood Morehead, afirmou na época: “Se esta notícia do que 
Deus está fazendo em Los Angeles é verdadeira, o dom de línguas será visto na Igreja 
em todo o mundo, assim como hoje, em todos os lugares, os crentes já creem em cura 
divina”. 

O estopim do avivamento foi uma conferência realizada em Calcutá, Índia, reunindo 
missionários e obreiros. Lá a doutrina concernente ao batismo no Espírito Santo com 
evidência externa de línguas estranhas foi exposta pela primeira vez. Não houve 
batismos no Espírito Santo, mas alguns dos presentes abriram seu coração para a 
importância dessa mensagem para a Igreja. 

No mesmo ano, a missionária S. C. Easton abriu as portas para os irmãos Garr, 
testemunhas oculares de Azusa e batizados no Espírito Santo. Pessoas que foram até lá 
para corrigir os pentecostais acabaram saindo tocados pelo Espírito Santo. Um deles 
conta: “Comecei a crer que eu era a pessoa que necessitava de endireitar-se, e não o 
evangelista” (Testemunho dos Séculos, Emílio Conde, CPAD). Nos anos seguintes a 
mensagem pentecostal espalhou-se entre os cristãos na Índia. 

Na Coreia do Sul, depois da guerra entre as duas Coreias, um jovem pastor 
assembleiano chamado Paul Yonggi Cho, formado em Teologia em um curso do 
Instituto Bíblico das Assembleias de Deus na Coreia, foi usado por Deus para um grande 
avivamento naquele país, com muitos sinais, principalmente curas divinas. Hoje, sua 
igreja, a Igreja do Evangelho Pleno em Seul, é uma das maiores do mundo. 
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Pentecostes na África 

O pentecostes chegou ao Egito em 1907. Um jovem chamado Alexander Paul, natural 
do Egito, foi batizado no Espírito Santo nos Estados Unidos. Quando seus amigos 
cristãos no Egito receberam a notícia do que havia acontecido, pediram que alguém 
fosse até eles instruí-los acerca dessa bênção. O evangelista G. S. Breslford foi enviado e, 
com o apoio de missionários em Jerusalém que já haviam recebido o batismo no 
Espírito Santo, fundou o primeiro trabalho pentecostal em Assiout, no Egito. 

Em 1911, foi fundado um orfanato mantido pelos irmãos pentecostais em Assiout, que 
atendia cerca de 700 órfãos. Em poucos anos, havia congregações também em 
Alexandria e Cairo, algumas com centenas de crentes. 

O Movimento Pentecostal chegou no Congo em 1915, por meio dos missionários 
pentecostais William Burton e James Salter. O trabalho começou na vila de Mwanza. Em 
dez anos, a obra se desenvolveu tanto que, nesse período já havia alcançado três tribos, 
sete estações centrais, estava com 17 missionários como auxiliares e cem evangelistas 
nativos, todos batizados no Espírito Santo. 

A África do Sul também recebeu a chama do Movimento Pentecostal, por meio do 
trabalho incansável e fervoroso de homens como o norte-americano Johh Lake. 
Direcionado pelo Espírito, ele foi para a África do Sul. Antes de morrer, voltou aos 
Estados Unidos, onde continuou pregando até partir para a Eternidade em 1935. 
Quando isso ocorreu, as igrejas sul africanas Missão de Fé Apostólica e Cristã Sião, 
ambas fundadas por ele naquele país, já contavam, juntas, com mais 100 mil membros e 
600 congregações na África do Sul. Nos anos 60, esse número já havia subido para mais 
de 120 mil. 

BRASIL: O MAIOR MOVIMENTO PENTECOSTAL DO MUNDO 

No início do século 20, apesar da presença marcante de imigrantes europeus de origem 
protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais dos 
Estados Unidos, nosso país era ainda quase que totalmente católico romano. Foi só com 
o advento do Movimento Pentecostal que aconteceu uma explosão de crescimento do 
Evangelho no Brasil. O avanço da evangelização do nosso país se deve, sem dúvida, ao 
pentecostalismo, e especialmente a sua vertente mais tradicional, a Assembleia de Deus. 
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A origem das Assembleias de Deus no Brasil está intimamente ligada ao reavivamento 
espiritual que varreu o mundo no início do século 20, encetado na América do Norte, e 
que teve como seu maior expoente o Avivamento da Rua Azusa. 

Azusa e o Evangelho no Brasil 

Quando os missionários Gunnar Adolf Vingren e Daniel Hõgberg fundaram a primeira 
igreja pentecostal no Brasil em 18 de junho de 1911, denominaram-na Missão da Fé 
Apostólica. A escolha do nome foi inspirada no Avivamento de Azusa, sob a liderança 
do pastor afro-americano William J. Seymour. 

O nome do jornal de Azusa era Apostolic Faith (Fé Apostólica), que acabou dando nome 
àquela abençoada igreja de Los Angeles, que passou a se chamar Missão da Fé 
Apostólica. A igreja, bem como seu periódico, muito conhecidos por Vingren e Berg, 
eram tão populares por pregar a restauração para os nossos dias da manifestação do 
Espírito conforme os tempos apostólicos, que quando Bennet Freeman Lawrence 
escreveu a primeira história do Movimento Pentecostal em 1916, não pensou duas vezes 
em dar à sua obra o nome de The Apostolic Faith Restored. 

O avivamento na Rua Azusa era famoso em todo o mundo. Não era à toa que os jornais 
seculares da época chamavam aquele lugar de “O endereço mundial do Movimento 
Pentecostal”. Apesar de terem sido incendiados pela chama pentecostal em Chicago, foi 
em Azusa que Berg e Vingren naturalmente se inspiraram ao escolherem o nome da 
igreja que fundavam no Brasil. 

Entretanto, sete anos depois, Gunnar Vingren e Daniel Berg, agora acompanhados dos 
missionários Otto Nelson e Samuel Nyström, acharam por bem mudar o nome da igreja 
de Missão da Fé Apostólica para Assembleia de Deus. Por que essa mudança? A 
inspiração também veio dos Estados Unidos 

Quando o Movimento Pentecostal se espalhou pelos Estados Unidos, a primeira reação 
das igrejas evangélicas tradicionais, assustadas com aquilo que lhes era novo, foi excluir 
os crentes que abraçavam a mensagem pentecostal. Foi assim que, de 1901 a 1914, 
surgiram em profusão, em todos os cantos dos EUA, denominações pentecostais com os 
nomes mais variados.  
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Porém, em 1914, os líderes dessas jovens e fervorosas igrejas resolveram unir-se. Foi 
assim que, em 2 de abril daquele ano, em um ato histórico, a maioria esmagadora das 
denominações pentecostais norte-americanas se fundiu fundando uma única igreja, 
denominada Assembleia de Deus. Esse encontro, realizado de 2 a 12 de abril, reuniu 
cerca de 300 ministros pentecostais e delegados de todos os EUA, e foi conhecido como 
o primeiro Concílio Geral das Assembleias de Deus. 

A primeira resolução do Concílio Geral, proferida pelo seu líder, o ex-pastor batista do 
Texas, E. N. Bell (que foi presidente do Concílio até 1925, quando faleceu), objetivava 
deixar clara a posição dos pentecostais em relação à ortodoxia bíblica: “Essas 
Assembleias opõem-se a toda Alta Crítica radical da Bíblia, a todo o modernismo, a toda 
incredulidade na igreja e à filiação a ela de pessoas não-salvas, cheias de pecado e de 
mundanismo; e acreditam em todas as verdades bíblicas genuínas sustentadas por todas 
as igrejas verdadeiramente evangélicas”. 

Quando os missionários suecos no Brasil souberam do ocorrido, acharam por bem 
admitir o mesmo nome para a igreja pentecostal brasileira, como uma demonstração de 
sintonia com os irmãos pentecostais norte-americanos, já que, oficialmente, o 
Movimento Pentecostal nascera nos Estados Unidos, espalhando-se rapidamente por 
todo o mundo. 

Daniel Berg e Gunnar Vingren chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, 
e ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um 
movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil por meio 
da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da Humanidade, do 
Batismo no Espírito Santo como uma bênção subsequente à Salvação e da atualidade 
dos dons espirituais. 

Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, 
começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em virtude de seu 
fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso 
brasileiro. De repente, o clero católico despertou para uma possibilidade jamais 
imaginada: o Brasil poderia vir a tornar-se, no futuro, uma nação protestante. 
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Hoje, estima-se que os evangélicos no Brasil sejam quase 20% da população brasileira, 
mais de 30 milhões de pessoas, sendo praticamente metade deles assembleianos. Isso faz 
da Assembleia de Deus no Brasil o maior Movimento Pentecostal do mundo. 

Principais Ondas do Pentecostalismo 

Desde a chegada do Movimento Pentecostal no Brasil, três ondas já se passaram. A 
Primeira Onda foi de 1910 a 1950, quando a Assembleia de Deus e a Congregação 
Crista do Brasil (CCB) eram as únicas igrejas de caráter pentecostal no país. Esta última, 
porém, anos depois de sua fundação, passou a manifestar crenças que fazem com que 
hoje muitos evangélicos não a considerem evangélica, mas, sim, uma seita. 

Antes de apresentar essas peculiaridades, Gunnar Vingren foi amigo de Luigi 
Francescon, fundador da CCB. Antes de vir ao Brasil, Francescon pertencia à 
comunidade italiana em Los Angeles, tendo recebido o batismo no Espírito Santo em 
um trabalho fruto do Avivamento de Azusa. 

A segunda onda foi de 1950 a 1975 e foi marcada pelas cruzadas de evangelismo e cura 
divina. A inspiração veio dos EUA. Ali, nesse período, grandes nomes surgiram com 
ministérios de cura divina, tais como William Branham, que começou bem-sucedido 
ministério em 1946, mas terminou mal, pois começou a ensinar heresias em meados dos 
anos 50. Faleceu em 1965. Hoje existe uma seita em torno de seu nome – Tabernáculo 
da Fé. Outros nomes foram os então pastores assembleianos T. L. Osborn e Oral 
Roberts. Ambos começaram seus ministérios em 1947. Kathleen Kulman foi outro 
grande nome. Em 1949, o pastor batista Billy Graham começa suas famosas cruzadas, 
mas nelas não há orações por cura divina. 

No Brasil, influenciados por esses movimentos, nasceram movimentos evangelísticos- 
itinerantes, que se tornaram igrejas. O primeiro foi a Cruzada Nacional de Evangelização 
(1950), que se tornou a Igreja do Evangelho Quadrangular, denominação que já existia 
nos EUA. Depois surgiram O Brasil para Cristo, fundado em 1955 pelo ex-diácono 
assembleiano Manoel de Melo; a Igreja de Nova Vida, fundada no Rio de Janeiro por 
um descendente de pioneiros do Avivamento de Azusa; a Igreja Deus é Amor, fundada 
pelo ex-assembleiano Davi Miranda; e Casa da Bênção (1964) e Sinais e Prodígios 
(1970). Todos esses movimentos começaram como cruzadas de cura divina e exorcismo. 
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Nessa época, também surgem as primeiras grandes cruzadas evangelísticas nas 
Assembleias de Deus e o movimento de renovação nas igrejas tradicionais: Convenção 
Batista Nacional (1965), com Enéas Tognini, e Igreja Presbiteriana Renovada (1975). 
Até o Movimento Católico Carismático surge nessa época (1967). 

A Terceira Onda, que também é chamada de neopentecostalismo, começou no final dos 
anos 70 e perdura até hoje, influenciando muitas igrejas. Seus grandes expoentes são as 
comunidades evangélicas e as igrejas Universal do Reino de Deus (1977), saída da Igreja 
de Nova Vida; Igreja Internacional da Graça (1980), dissidente da Universal; igreja 
Renascer em Cristo (1986). Além destas, há dezenas de outras, surgidas nos anos 90 e 
início deste século. 

Missão Apostólica Sem Fronteiras - MASF 

Nossa História 

Thomé Eliziário Tavares Filho (10/06/1951; Parintins/AM) – 
Apóstolo da Missão Apostólica Sem Fronteiras (MASF), com 
sede administrativa em Manaus/AM, iniciada em 2007, com um 
grupo familiar em sua residência. A MASF-Brasil possui onze 
congregações em Manaus, uma em Fonte Boa e uma em 
Careiro/AM; em breve também em Lábrea, Ceará e outra em 
Manaus. 

Thomé serviu no Primeiro Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus, e mudou-se para 
o Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira acadêmica. Bacharel em Teologia no 
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil no Rio de Janeiro em 1976, e Licenciatura 
em Filosofia na Universidade Federal de São João del Rei/MG em 1977. Mestrado em 
Psicologia Social na Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro em 1979. Bacharel em 
Psicanálise Clínica na Academia Brasileira de Psicanálise Clínica no Rio de Janeiro em 
1995. Em 1994, migrou para a Universidad de Santiago de Compostela/Espanha, onde 
concluiu o Doutorado em Psicologia Social em 1998, revalidado na Universidade 
Nacional de Brasília. Possui também Pós-graduação Lato Senso de Especialização em 
Filosofia Clínica pelo Instituto Parckter do Brasil em Porto Alegre/RS em 2000, Pós-
graduação Lato Senso de Especialização em Psicopedagogia Clínica pela Universidade 
Cândido Mendes no Rio de Janeiro em 2005, e Pós-Doutorado em Psicologia Social na 
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Universidade Católica de Petrópolis em 2014. Ingressou na carreira do Magistério 
Superior da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em 1986, chegando a atuar na 
chefia do Departamento de Teorias e Fundamentos e na Coordenação do Curso de 
Pedagogia da Faculdade de Educação. Em fevereiro de 2000, foi redistribuído para a 
Universidade Federal Fluminense (UFF), onde coordenou o Programa de Educação 
Especial e Inclusiva. Em 2006 retornou ao quadro permanente ativo da carreira do 
magistério superior da UFAM, alcançando a titulação de Professor Associado IV. É 
organizador do Programa de Estudos e Pesquisas em Condutas Típicas, Educação e 
Cidadania, da Faculdade de Educação da UFAM. É autor de livros, ensaios e artigos 
publicados a nível nacional e internacional. Entre seus livros, estão Manual de 
Habilidades para Viver, Transtornos Mentais e Cura Interior. 

Conclusão do bacharel em teologia, de meados de 1976 a 1978, No Seminário 
Teológico Batista do Sul 

Após o seminário e durante o Mestrado, Thomé pastoreou a Igreja Batista em Vila Santa 
Teresa no Rio de Janeiro. Retornando ao Amazonas, atuou como coordenador do 
Projeto de Missões Urbanas em Manaus (1980-82), em convênio entre a Convenção 
Batista do Amazonas (CBA) e a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista 
Brasileira, implantando dezenas de igrejas nos bairros da periferia da Grande Manaus; 
depois, entre 1982 e 1990 atuou como Secretário Executivo da CBA, implantando pólos 
missionários em Tabatinga, Carauari, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Manicoré, e 
outras localidades, firmando também convênios com convenções americanas dos 
estados do Texas, Arkansas e Alabama. De 1995 a 1997, foi o pastor presidente da 
Igreja Batista Monte Horebe em Manaus. De 1995 a 1997, foi presidente da Convenção 
Batista do Amazonas. Nos exercícios de 1985, 1987 e 1990 foi presidente da Ordem dos 
Pastores da CBA. De 1988 a 1999, foi presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos 
do Amazonas (OMEAM); entre 1998-1999 presidiu a Associação Evangélica Brasileira – 
Secção do Amazonas. Foi pastor titular da Segunda Igreja Batista de Manaus de 1989 a 
2000. Quando transferido para a UFF, entre junho de 2000 e fevereiro de 2006, 
pastoreou a Segunda Igreja Batista em Rocha Miranda (SIBROM), desenvolvendo 
projetos de evangelização e discipulado entre os morros e favelas na região do Grande 
Rio. 
Redistribuído para a UFAM, fundou a MASF, voltada a alcançar as regiões mais 
marginalizadas e carentes de Manaus e desenvolver projetos sociais de qualidade de 
vida, em parceria com órgãos públicos. Além dos núcleos de evangelização familiar em 
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vários bairros, também dedicam-se à evangelização entre os indígenas. Em 2015, o 
Conselho de Coordenação e Planejamento da MASF-BRASIL por orientação apostólica, 
aboliu o conceito de Igreja Sede, e desde então a Missão tem escritório central em 
Manaus, gerenciando todas as ações administrativas e ministeriais. Dirige a Editora 
Edições Sem Fronteiras, fundada em 2012. Dr. Thomé foi casado com a Pastora Ana 
Lídia Mendes Tavares, advogada, e tiveram dois filhos (Eduardo e Pr. Bruno) e quatro 
netos. Pra. Ana Lídia partiu para o Senhor em 30 de outubro de 2004. 

Em 4 de fevereiro de 2006, casou-se com a Bispa Ariza Maria Moncada de Carvalho 
Tavares (15/04/1985; Rio de Janeiro/RJ). Ariza é formada em Teologia, em Psicologia 
Clínica pela Faculdade Martha Falcão em 2010, em Pedagogia pela ULBRA Manaus em 
2010, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Cândido 
Mendes, e Mestrado em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis em 2017. 
Trabalhou como psicóloga no Núcleo de Conciliação das Varas de Família em Manaus e 
como professora universitária na UFAM em 2012, e desde novembro de 2013 como 
psicóloga pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de 
Janeiro. Residem no Rio de Janeiro desde dezembro de 2012. Em janeiro de 2017, 
fundou o Instituto de Orientação e Pesquisa (ISOP), do qual é diretor, instituição 
acadêmica que orienta e publica pesquisas em nível de graduação e pós graduação, 
além de promover cursos e treinamentos.  

Dr. Thomé recebeu a ordenação apostólica em julho de 2010, no Hotel Taj Mahal em 
Manaus, através do Apóstolo Parfhio Moraes e outros ministros.  
A MASF Brasil também conta com os Apóstolos Yves Marcel Garcia e Deuzarina 
Tavares. Com os Bispos Carlos Carvalhos, Creuza Tavares, Quécia Brandão Garcia e 
Francisca Devezas, e uma geração Abençoada de Pastores e Pastoras que são lideres nas 
varias congregações em Manaus. Conheça aqui, acesse: https://masfmd4.com/galeria-de-
lideres-2/ 

Site da MASF: https://www.masfmd4.com 

Veja uma foto do Ap. Thomé em Fotos Apostólicas 3. 

Facebook: http://www.facebook.com/thome.tavares 
http://www.facebook.com/ariza.tavares 
Página: http://www.facebook.com/MASF-Missão-Apostólica-Sem-Fronteiras-
442705109180428/ 
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Quem Somos 

Origem, Filosofia e Evolução 
Histórica da MASF, Missão 
Apostólica Sem Fronteiras, 

Apóstolo Doutor. Thomé E. Tavares 
Filho 

Durante o período de seu 
Doutorado em Santiago de 

Compostela, na Espanha, entre 1995 a 1998, onde desenvolveu pesquisa sobre 
Marginalidade, Delinquência, Valores e Expectativas de Futuro, o Pastor Thomé Tavares 
começou a sonhar com uma Missão Interdenominacional que pudesse aglutinar essas 
concepções inseridas no contexto das populações marginais, em cujo lócus se poderia 
desenvolver Projetos de Qualidade de Vida, vivenciando os valores espirituais como 
prática da novidade de vida, proporcionando mudanças e formação de novas atitudes, 
não atreladas ao consumismo de bens materiais, mas numa ressignificação conceitual 
em que na prática, os ensinos da Igreja à luz da Palavra de Deus proporcionasse-lhes 
senso de direcionalidade; promovendo um crescimento sadio; uma socialização em meio 
ao contexto social altruísta; um padrão comportamental por excelência que 
proporcionasse um pleno ajustamento individual contra os transtornos emocionais da 
vida hodierna; além de uma educação cristã através da Igreja, que direcionasse para a 
autonomia social desejada.  No período de sua permanência no Rio de Janeiro, um 
grupo de líderes se reuniam em Manaus para orar pelo retorno do Pastor, e bem como 
pela instalação em Manaus desse novo modelo de Ministério. E em fevereiro do ano 
2006, finalmente as orações foram ouvidas, quando se deu sua transferência da UFF 
para a UFAM. 

FUNDAMENTAÇÃO CRISTOCÊNTRICO 

O Projeto Missionário da MASF se embasa no Projeto do Senhor Jesus, como 
plataforma de sua visão Ministerial, registrado no Evangelho de Lucas, no qual assegura: 
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me Ungiu para evangelizar os pobres; 
enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos; a 
dar vista aos cegos e por em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do 
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Senhor (Lucas 4:18-19). Entendemos assim que o Plano de Deus desenvolvido no 
Ministério do Senhor Jesus, se volta para as comunidades carentes, tendo as populações 
marginais como público alvo, cuja filosofia ministerial é de se promover a qualidade de 
vida no contexto de mudança de mentalidade, como Paulo interpreta: E não vos 
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus que é o vosso culto racional. ( Romanos 12:2). Entendemos outrossim que, 
quando alguém se converte em Jesus Cristo, além da aquisição de sua salvação 
espiritual, no processo de sua Justificação, recebe uma nova vida, e vivendo em 
novidade de vida, o processo de regeneração propicia-lhes a adoção dos valores 
espirituais e sociais através dos ensinos bíblicos do Senhor Jesus, que proporciona-lhes 
uma revisão em seu foco de valores, recebendo as mais ricas promessas de Deus, no que 
cerne ao “Ano Aceitável do Senhor”, advindas de uma chuva de bênçãos temporã e 
serôdia (Jeremias 5:24), herança de uma antiga promessa ao povo judeu que era 
oferecido de 50 em 50 anos, no Ano do Jubileu, que na Nova Aliança em Cristo Jesus, é 
dado continuadamente, e que as temos como uma Unção de Qualidade de Vida, e toda 
sorte de bênçãos das regiões celestes, prometidas ao povo de Deus dessa Nova Aliança 
em Cristo Jesus. Com essa mensagem, e com esse poder de transformação através do 
Evangelho, e alcançando aqueles que mais sofrem dos problemas sócio-demográficos, 
junto às populações marginais, podemos assim transformar a sociedade. 

PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO DO HOMEM 

Em sua obra, “A Demolição do Homem”, Konrad Lorenz (1990), descreve a realidade 
subjetiva do imaginário humano, que enfrenta o mesmo problema da dicotomia entre o 
corpo e alma, acentuando as falhas no comportamento que perderam o sentido original. 
Nessa perspectiva de desencanto humano, Lorenz dá ênfase ao desencaminhamento do 
espírito humano, e fala também do mal estar de uma cultura permissiva, da gratuidade 
absoluta a perda do foco dos valores espirituais, em vista da falta de uma fenomenologia 
que resgate o verdadeiro sentido de vida. Em sua obra, “O Homem à procura de si 
mesmo”, (ROLLO MAY, 1987), descreve as implicações desse cenário, no qual afirma 
que a solidão e ansiedade é a doença do homem moderno, e como num vale de ossos 
secos, se vê uma grande multidão de gente vazia, que perderam o poder da 
comunicação pessoal, e que gradualmente se constata a perda gradual do senso do self, 
gerando assim uma sociedade que perde os seus valores, cuja população descrita como 
um rebanho sem Pastor, que perde o senso do trágico, envolvido num estado de luta 
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para ter e na luta para ser.  É nesse cenário social que surge a MASF, num contexto 
social em que a Igreja tem que fazer a diferença, num cenário social em que as 
mudanças são rápidas e inesperadas, principalmente no campo do conhecimento e da 
explosão populacional, impondo novas e crescentes necessidades a que as atuais 
organizações não tem condições de atender. Observa-se que o crescimento em tamanho 
das organizações, que se tornam complexas e internacionais. As atividades novas que 
exigem pessoas de competências diversas e altamente especializadas, envolvendo 
problemas de coordenação e, principalmente, de acompanhamento das rápidas 
mudanças, da sociedade Industrial para a Sociedade de Informação; da Tecnologia 
Simples para a Alta Tecnologia; da Economia Nacional para a Economia Mundial; do 
Curto Prazo para o Longo Prazo; da Democracia Representativa para a Democracia 
Participativa; das Hierarquias para a Comunicação Lateral Intensiva; da Opção Dual 
para a Opção Múltipla; da Centralização para a Descentralização; da ajuda Institucional 
para a Autoajuda. Nesse cenário social do homem demolido no pecado, no degradante 
quadro social de extrema miséria e exclusão social, a MASF segue os moldes ensinados 
por Jesus em seu Ministério itinerante junto às populações marginais, ele curava os 
enfermos, expulsava os demônios, multiplicava os pães e os peixes para um povo 
faminto, ensinava a Palavra de Deus, e promovia mudança de mentalidade no Pacto da 
Nova Aliança. 

NOSSA VISÃO – “Implantar o Reino dos Céus pelo Discipulado” 

NOSSA MISSÃO – “Colheita de Almas, Conquista de Territórios, 

E Investimento em uma nova liderança a partir dos novos convertidos”.  

NOSSOS VALORES – “Viver e Experiênciar os Valores Espirituais do Reino dos Céus 
através do Discipulado e da Experiência com o Espírito Santo, resgatando no Homem a 
sua verdadeira identidade e imagem de D’us”. 

ATIVIDADES MINISTERIAIS 

Discipulado(MD4), Cultos temáticos(Adoração, louvor, Comunhão, Ministração da 
Palavra), Redes de: Casais, Infantojuvenil, Jovens, Homens e Mulheres,  Visitação, 
NEF(Núcleo de Evangelismo Familiar), Qualicamp(Encontro de Qualidade de Vida 
Espiritual), QuaLíder(Encontro de Lideres), Escola de Lideres, Grupos de Estudo, 
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treinamentos através de Seminários e Congressos, Celebração das Festas Bíblicas e a 
Coluna de Oração e Intercessão. 

 ATIVIDADES SOCIAIS 

Curso de Informática Básica gratuito para comunidade, Terapia Comunitária, 
Aconselhamento Pastoral e Distribuição de alimento pelo Mesa Brasil 

 

UM ALERTA MUITO IMPORTANTE 

Protestantismo - O que está acontecendo com a chama da reforma? 

“Não há nada mais horrível do que uma ortodoxia cristã desprovida de qualquer tipo de 
compreensão ou de compaixão” (Francis A. Schaeffer). 

“Os ingleses ainda crêem em Deus, mas não querem comprometer se com Cristo”, disse 
Stephen Tiromwe, um clérigo ugandense.  

Cerca de vinte anos antes, Stephen sobreviveu à violenta campanha de perseguição e 
expulsão de dissidentes políticos, movida pelo governo contra a sua igreja em Uganda. 
Atualmente, ele prega em clubes sociais para homens em Leeds, na Inglaterra, 
proferindo um discurso de dez minutos antes de seus ouvintes começarem a jogar bingo. 

Do outro lado do Atlântico, a recém organizada Missão Anglicana na América luta contra 
uma crise espiritual similar. Atualmente, existe, nos Estados Unidos, a maior população 
de língua inglesa que não vai à igreja e está espiritualmente indiferente a essa 
necessidade. Os Estados Unidos está se tornando um campo missionário.  

A nova missão anglicana fracassou em seus esforços de promover mudanças internas na 
igreja e por isso abandonou sua tradição, juntando se a líderes asiáticos, africanos e 
latinos para iniciar uma campanha missionária nos Estados Unidos. 

Agora, pare e pense. Por que missionários africanos, asiáticos e latino americanos estão 
servindo como instrumentos para salvação de almas em países que já se consideram 
cristãos na Europa e na América do Norte? 
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Por mais de quatrocentos anos, um fluxo contínuo de missionários europeus dedicados 
acompanhou de perto a onda de expansão colonial, conforme esta se dava em seu 
avanço na África, na América do Sul, na Ásia e no Pacífico. Procuraram levar sua 
religião aos chamados pagãos nessas terras.  

Com o tempo, as colônias americanas, supostamente fundadas em princípios cristãos, 
aderiram ao esforço missionário dos países europeus e, por fim, os superaram, 
estabelecendo suas próprias missões evangélicas em todo o mundo. Entretanto, a maré 
virou e hoje a situação é bem diferente. 

A igreja européia da atualidade 

Na década de 60, o dr. J. M.Van der Veen, da Igreja Reformada Holandesa, escreveu: 
“Do ponto de vista humano, o futuro não parece róseo para a Igreja e o cristianismo...”.  

Na Europa, a fé cristã, que em outros tempos assistiu a episódios gloriosos, como a 
Reforma Protestante, de Martinho Lutero, UIrico Zwinglio e João Calvino, e o 
avivamento, conduzido por John Wesley, hoje agoniza, numa das piores crises da sua 
história. Só na Holanda, 40% da população é composta por ateus. Motivos para isso, à 
luz da sociologia, não faltam. Um dos principais é a pós modernidade, com seus 
axiomas em favor da plena liberdade e da ausência de valores dogmáticos, em que tudo 
é permitido e nada é absoluto.  

É irônico que, no momento em que o cristianismo acaba de atravessar seu segundo 
milênio, o coração da civilização cristã esteja passando por um fenômeno bem diferente: 
a ausência dos fiéis nos cultos, sejam católicos ou protestantes. Basta entrar numa 
catedral para perceber que há mais turistas fascinados pela arquitetura do que com o 
fervor religioso. Enquanto os teólogos debatem as causas da debandada do rebanho 
cristão, os números comprovam o seguinte: se os europeus ainda oram, o fazem longe 
da instituição. 

Sessenta e sete por cento dos jovens espanhóis jamais vão a uma missa e muito menos 
participam de cultos protestantes. Na França, na Bélgica e na Alemanha, apenas 10% 
dos católicos frequentam a igreja. A cada ano, diminui, em cinquenta mil, a quantidade 
de ingleses que participam das reuniões cristãs aos domingos.  
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Em vários países, faltam padres, por causa da queda do número de ordenações. Entre 
os protestantes, o cenário é igualmente desolador. Somente 3% da população 
comparece aos cultos nos países escandinavos. A cúpula da Igreja Reformada Holandesa 
está transformando parte de seus complexos religiosos em hotel, para pagar despesas de 
manutenção. A Catedral de Canterbury, de importância central na fé anglicana, fica 
vazia na manhã de domingo, o dia mais movimentado em qualquer templo cristão. O 
sínodo de bispos europeus convocado pelo Vaticano para discutir o assunto, há dois 
anos observou, com alarme, que são batizados menos da metade dos recém-nascidos 
nas grandes cidades da Europa. “Os europeus são agora uma das populações menos 
religiosas do mundo”, diz o reverendo anglicano Timothy Bradshaw, professor de 
teologia da Universidade de Oxford.  

“Os rituais na Igreja européia são mais formais que na da América”, observou o teólogo 
paulista Márcio Fabri. “E isso afasta os fiéis”, concluiu. Mesmo entre os europeus há 
variações nacionais. A freqüência à igreja continua alta em alguns países 
tradicionalmente católicos, como a Irlanda e a Itália, onde quase 50% da população 
adulta vai à missa pelo menos uma vez por mês. Mas estes não são os únicos dados 
surpreendentes. Os europeus que deixam de ir aos cultos cristãos não mudam de religião 
nem viram ateus, o que explica o fato de o número de pessoas que acreditam em Deus 
(50% da população européia) ser muito maior do que o das que freqüentam uma igreja. 
Só 4% se declaram completamente ateus. Da mesma forma, a ética cristã ainda orienta a 
moralidade pessoal da maioria das pessoas.  

Sessenta por cento dos holandeses deram adeus à igreja, mas continuam reservando 
uma enorme quantidade de dinheiro para a caridade. A perda de influência formal da 
Igreja pode ser percebida, contudo, por mudanças na vida familiar e social: controle de 
natalidade, aborto, divórcio e eutanásia. Algumas dessas novidades foram adotadas até 
nos países do Sul da Europa, bem mais religiosos. Já a eutanásia só é aceita na 
Holanda. O quadro é complexo e não há uma explicação única para a falta de interesse 
pelas religiões tradicionais. É possível que parte da explicação esteja na tradição 
racionalista do continente, que deu ao mundo a Revolução Industrial, a física quântica e 
a genética moderna. A ciência, hoje, pode explicar coisas sobre as quais no passado só a 
religião tinha algo a dizer.  

Há quem cite o consumismo exagerado e a estabilidade do Velho Continente como 
determinantes. Seria porque a maioria da população tem um padrão de vida elevado e 
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está menos suscetível a questões que atormentam outros continentes, como violência, 
miséria ou tensões raciais. “Um europeu médio pode passar a vida inteira sem enfrentar 
uma crise financeira ou emocional aguda”, observou o sociólogo dinamarquês Jorgen 
Goul Andersen. Assim, tende a ir menos aos cultos, onde outros fazem promessas, e 
muito menos educa os filhos a fazê-lo.  

Durante mil anos, o cristianismo foi um elemento central na identidade européia. A 
tradição é forte demais para ser dissolvida de uma hora para outra. Impressiona a 
continuidade das aulas de religião nas escolas da maior parte dos países, com o apoio 
dos pais. Na Suíça, é comum freiras lecionarem em escolas públicas. O clero anglicano 
ainda tem cadeiras com direito a voto no Parlamento inglês. Uma parte da justificativa 
para a educação religiosa — o que na maioria da Europa significa educar para o 
cristianismo — é a inseparável conexão entre a fé cristã e a cultura européia. “Não se 
pode entender a arte, a literatura ou a arquitetura ocidental sem conhecer a religião 
cristã”, disse Jean-François Mayer, professor de religião na Universidade de Fribourg, 
Suíça.  

É interessante que o islamismo, praticado principalmente pelos imigrantes, demonstre 
vitalidade na Europa. Os muçulmanos somam 3% da população do continente, mas 
representam 9% dos europeus que efetivamente professam uma religião. Ainda assim, já 
se vêem sinais de que estão aderindo aos costumes locais. Na Alemanha, na Espanha e 
na França, somente entre 30% e 50% dos muçulmanos freqüentam as mesquitas, 
inseridos em um ambiente menos religioso que em seus países de origem. Na França e 
na Inglaterra, apenas 10% da população vai à igreja e, mesmo assim, só uma vez por 
mês. O número de fiéis das igrejas anglicana e católica caiu 27% na Inglaterra, desde 
1980, e apenas 54% dos jovens ingleses de 18 a 24 anos acreditam em Jesus Cristo.  

Fechamento de igrejas no Reino Unido 

“Esta geração é uma geração cansada do prazer. As pessoas foram superestimuladas, a 
tal ponto que seus nervos se estafaram e os seus gostos se corromperam. As coisas 
naturais foram rejeitadas para dar lugar às artificiais. O sagrado foi secularizado, o santo 
foi vulgarizado e o culto converteu se numa forma de entretenimento. Uma geração 
narcotizada e de olhar obscurecido está constantemente à procura de um novo 
excitamento, poderoso suficiente para dar emoção às suas sensibilidades desgastadas e 
entorpecidas” (A. W. Tozer) 
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O Reino Unido, nação multinacional composta pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e 
Irlanda do Norte, sempre foi palco de grandes revoluções sociais e religiosas ao longo 
dos séculos. Lá se deflagrou uma das primeiras tentativas de uma reforma dentro do 
catolicismo, com o inglês John Wycliffe (1324 1384), pioneiro na tradução da Bíblia, do 
latim para o inglês. Também tiveram papel importante na história do protestantismo o 
escocês John Knox, (1505 1572), fundador do presbiterianismo, e Henrique VIII (1491 
154), um dos primeiros monarcas a romper com o papado. 

A expansão do imperialismo britânico nos séculos que se seguiram à Reforma ajudou a 
espalhar, mundo afora, a doutrina protestante em todos os continentes, por meio da 
intensa atividade missionária iniciada pelo sapateiro inglês William Carey (1761 1834), 
pioneiro na evangelização da Índia.  

Esse movimento também foi impulsionado por grandes avivamentos espirituais, como o 
liderado por Charles Spurgeon (1834 1892), que, em seu ministério, batizou, sozinho, 
quase quinze mil pessoas. Além disso, temos o avivamento liderado pelo grande 
pregador John Wesley (1703 1791), mentor do metodismo; e o fervor missionário 
exercido pelo explorador David Livingtone (1813 1866). Já no século passado, em 
Belfast (Irlanda do Norte), o grande escritor C.S.Lewis (1898 1963), ex ateu, se tornou 
um gigante da apologia da fé cristã. 

No Reino Unido de hoje, entretanto, há poucos resquícios daqueles tempos de 
avivamento. Muitos templos evangélicos, alguns com mais de um século de existência, 
foram transformados em estabelecimentos comerciais ou mesmo em locais de culto 
pagão. 

Os dados sobre essa degradação religiosa são alarmantes. Estatísticas divulgadas pelo 
movimento brasileiro Ide às Nações, cujo objetivo é formar parcerias entre cristãos 
brasileiros e britânicos, dão conta de que, entre 1969 e 2001, exatos 1598 templos 
evangélicos foram fechados em solo bretão.  

O estudo do movimento faz ainda uma estimativa de que outros mil templos tenham o 
mesmo destino na próxima década. Segundo a Aliança Evangélica do Reino Unido, a 
população evangélica estaria em tomo de um milhão de crentes, mas estima se que dois 
mil membros deixem as igrejas a cada semana. 
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Números divulgados pelo Christian Research Institute apontam uma população de 620 
mil muçulmanos na Grã Bretanha e projeções de que, em 2005, este total suba para 750 
mil fiéis. De acordo com o jornal inglês Daily News Telegraph, se permanecerem os 
atuais níveis de crescimento da religião muçulmana e o declínio do número de 
anglicanos, em 2013 haverá mais adeptos da religião fundada por Maomé do que 
membros da Igreja Anglicana na Grã Bretanha. Em 1960, só existiam dez mesquitas na 
região. Hoje, esse número é assustador: são quase 700. 

A reação católica 

“Neste tempo ameaçado pela violência, pelo ódio e pela guerra, empenhai vos em 
testemunhar Jesus, que é aquele que pode dar a verdadeira paz ao coração do homem, 
às famílias e aos povos da terra” (João Paulo II). 

O padre John McCloskey, 48 anos, não canta, não dança, nem arrasta multidões para 
suas missas, mas está virando uma versão americana do padre Marcelo Rossi. Membro 
da Opus Dei, ligada à Igreja Católica que atua de forma quase secreta, McCloskey 
ganhou notoriedade por ter convertido ao catolicismo membros influentes da elite 
política americana, tradicional reduto de protestantes. Entre as novas aquisições para o 
rebanho católico, estão um senador republicano e dois jornalistas muito conhecidos. 
Presença constante em programas de TV, McCloskey também chama a atenção por sua 
trajetória. Economista, ele abandonou um emprego promissor em Wall Street para se 
ordenar padre, em 1981. É um conservador no que diz respeito à missão e aos dogmas 
da Igreja Católica. Condena a atuação política de padres, elogiou o pontificado de João 
Paulo II e assegura que essa igreja nunca abandonará a condenação do controle de 
natalidade, do divórcio e do homossexualismo. 

Em contrapartida, a Igreja Católica brasileira perdeu milhões de fiéis nos últimos anos 
para grupos evangélicos. Por quê? McCloskey explica que o que aconteceu no Brasil é 
muito semelhante a um fenômeno registrado nos Estados Unidos. “Muita gente 
abandonou a igreja, mas não perdeu a fé. A maioria passou a ter um laço mais pessoal 
com Jesus, lendo a Bíblia. Não tenho elementos para analisar o que aconteceu no Brasil, 
mas acredito que a migração de católicos para as seitas evangélicas não deverá 
prosseguir pelos próximos anos. A história da Igreja Católica é repleta de altos e baixos. 
Na época da Reforma, houve grande perda de rebanho. Mas, logo depois, surgiu um 
novo período de acolhimento de milhões de novos fiéis. Talvez esse movimento em 
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relação às seitas evangélicas seja resultado da falta de investimento na evangelização. É 
algo que podemos recuperar no futuro. Muitos católicos que desconheciam sua própria 
fé deixaram o catolicismo e se tornaram evangélicos. Ao mesmo tempo, evangélicos 
mais esclarecidos fizeram o caminho inverso, como um senador americano e centenas 
de pastores protestantes. Eles sentiram se atraídos pela antiguidade da fé católica, com 
seus 2000 anos de história. A Igreja Católica tem sacerdotes, o papa, a tradição dos 
grandes santos, a arte, a cultura, a literatura. Enfim, tem uma carga que não se vê em 
outras religiões”, declarou o padre em entrevista concedida à revista Veja.  

Nos Estados Unidos da América 

Com seus 63.683.000 de adeptos ao catolicismo, os EUA são hoje o terceiro país do 
mundo com maior número de católicos. O país com o maior número de católicos no 
mundo continua a ser o Brasil (com 140 milhões), e o segundo, o México (com pouco 
mais de 100 milhões). Os países com mais fiéis à igreja de Roma são: Filipinas, Itália, 
França, Polônia, Espanha e Colômbia. O número total de católicos no mundo é de 
1.033.129.000. Os católicos nos EUA representam 22,8% da população. Rhode Island é 
o único Estado da União com maioria católica (63,1%). Outros Estados com uma 
importante presença católica são: Massachusetts, Nova Jersey, Connecticut e Nova York. 

Na França 

A Igreja Católica na França celebrou, na noite de sábado e no domingo de Páscoa do 
ano passado, 2.374 batizados de pessoas com mais de 18 anos, segundo anunciou a 
conferência Episcopal. Trata se de um pequeno aumento, pois, no ano retrasado, os 
adultos batizados no país foram, aproximadamente, 2.335. O batismo de adultos e 
adolescentes convertidos é um fato consolidado na França na última década, que se 
contrapõe ao decréscimo no batismo de crianças (em 2000, 380.093, enquanto em 
1991, 448.609). 

Uma parte desses católicos procede de famílias cristãs e outra parte de ambientes não 
cristãos; 6% são de famílias de origem muçulmana, 3% de religiões orientais, 3% de 
tradição mista, 1% de tradição judaica; 1% já passou por uma seita e os outros 15% têm 
uma origem espiritual indeterminada. Oitenta e cinco por cento, aproximadamente, dos 
novos batizados têm menos de quarenta anos de idade e 83% procedem de ambientes 
urbanos. 
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O renascimento da arquitetura católica  

“A beleza é um nome divino porque produz comunhão” (Dionísio, o areopagita). 

Um elemento que passa despercebido por muitos, mas que deve ser levado em 
consideração como índice incontestável do renascimento católico, é o alto investimento 
em construções de novos templos, algo que nos últimos anos parecia ter vez apenas 
entre os evangélicos. De uns anos para cá, a arquitetura tem demonstrado a 
efervescência do movimento católico ao redor do mundo. Esse avivamento despontou 
de forma tímida, mas a cada ano tem-se fortalecido.  

No começo dos anos 90, a diocese de Roma decidiu construir cinqüenta igrejas novas. 
Evidentemente, não no centro histórico, já abarrotado de construções religiosas, mas nos 
arredores pobres da capital italiana, onde são escassos os locais de oração. 
Encomendada pelo próprio papa e erguida em Tor Tre Teste, um subúrbio de prédios 
populares a 10 km do centro, a Igreja de Deus Pai Misericordioso custou 25 milhões de 
dólares e levou sete anos para se concluída. Suas três paredes brancas e curvas parecem 
enormes velas de um barco — e, ninguém deixa de notar, lembram a Opera de Sydney, 
ícone da arquitetura moderna. 

A semelhança é deliberada, admite o arquiteto americano Richard Méier, autor do 
projeto. A diferença está no significado. As três conchas simbolizam a Santíssima 
Trindade — Pai, Filho e Espírito Santo. O objetivo é transmitir um ideal de pureza com 
muito branco e luz. A igreja foi projetada para que houvesse o máximo de 
aproveitamento da luminosidade solar. Assim, a cada hora do dia, a incidência de luz 
revela um outro detalhe do projeto. A nave é coberta por uma imensa clarabóia para 
que os fiéis possam ver o céu. “Não precisamos de vitrais nem de muitas cores. A luz já 
tem cores suficientes”, diz Méier.  

Há vários aspectos inusitados em relação a essa igreja. Diferentemente da praxe nos 
templos católicos, não é dedicada a um santo, mas diretamente a Deus. Também não 
exibe a cruz na fachada. Por fim, Méier é o primeiro arquiteto judeu a projetar uma 
igreja católica. Aos 69 anos, é autor de obras memoráveis, como o Getty Museum, em 
Los Angeles, que custou 1 bilhão de dólares, e o Museu de Arte Contemporânea de 
Barcelona — mas considerou a igreja romana o desafio de sua vida. “Acho que entendo 
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o que Michelangelo sentiu quando foi chamado para redesenhar a cúpula da Basílica de 
São Pedro”, disse ele, depois de discutir o projeto com o papa no Vaticano, em 1999. 

Este é apenas um exemplo recente que nos faz lembrar que a Igreja Católica foi a grande 
patrocinadora da arquitetura desde as primeiras igrejas. Mark Irving, autor de uma 
reportagem no jornal inglês Financial Times, que comentava sobre a igreja de Méier, 
escreveu que arquitetos têm uma paixão pelo sagrado porque, ao constituírem igrejas, é 
como se um poder superior, divino e inefável avalizasse suas obras. “Agora, o estilo 
moderno de arquitetos famosos tornou se uma forma de mostrar que as dioceses mais 
sofisticadas estão sintonizadas com o que há de mais avançado em termos de arte e 
arquitetura”, disse à Veja o arquiteto Duncan Stroik, professor de arquitetura religiosa da 
universidade católica americana.  

Nos Estados Unidos, o espanhol José Rafael Moneo fincou uma igreja com a altura de 
um prédio de onze andares ao lado da Hollywood Freeway, no centro de Los Angeles, 
que custou duzentos milhões de dólares. A idéia de Moneo foi recriar, no interior do 
templo, a grande praça que existe em frente às catedrais góticas da Europa. O resultado 
é majestoso. A nave principal, com capacidade para três mil pessoas, tem cem metros de 
cumprimento, 27 de altura e área de 5300 metros quadrados, sem um único pilar 
atrapalhando a visão dos fiéis. O prédio é feito de concreto armado de cor amarelada 
que lembra a pintura de adobe das primeiras missões espanholas na região. 

As igrejas atuais são herdeiras de um estilo de arquitetura religiosa que começou a 
ganhar fôlego a partir da segunda metade do século XX. O exemplo clássico de igreja 
modernista foi construído pelo arquiteto franco suíço Lê Corbusier, em 1955, em 
Ronchamp, na França. É a capela de Notre Dame du Haut, feita de concreto armado, 
com um telhado que parece o casco de um navio e paredes brancas adornadas de vitrais 
coloridos. No Brasil, a Catedral de Brasília e a Igreja da Pampulha, de Oscar Niemeyer, 
são outros exemplos importantes. As igrejas atuais são um reflexo de materiais e 
tecnologia disponíveis para construções de arranha céus, estádios e pontes. 

Em Munique, na Alemanha, os arquitetos Markus Allmann, Amandus Sattler e Ludwig 
Wappner misturaram vidro, aço e madeira no projeto da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus. O resultado é a mesma estética limpa, despojada e luminosa que se encontra nos 
prédios construídos pelo trio em Frankfurt e Berlim. O templo é um caixote de ripas de 
madeira coberto por um segundo caixote, feito de aço e vidro azul. O prédio tem 
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cinqüenta metros de comprimento, vinte de largura e quinze de altura. “Usamos madeira 
na estrutura interna para fazer que as pessoas se sentissem numa espécie de arca de 
Noé”, explica Amandus Sattler. O destaque é a fachada. Ela é formada por dois 
sustentáculos gigantescos que se abrem inteiramente, deixando exposta a estrutura de 
madeira. Durante o verão, o portal fica permanentemente aberto. Por dentro, a igreja é 
espartana. O altar é formado por uma grande pedra e os bancos são retilíneos e sem 
nenhum tipo de adorno. A única imagem sacra é uma cruz gigante estampada no 
revestimento metálico da parede atrás do altar. Ela está ali para não deixar nenhuma 
dúvida de que se trata da Casa do Senhor. 

O desafio brasileiro 

“Creio ter vivido o suficiente para presenciar o crescimento decadente do protestantismo 
brasileiro – seu abandono, quase por completo, das fontes reformadas; sua adoção e 
práticas do pragmatismo secular; a intolerância do exclusivismo fundamentalista; e a 
suprema ironia da adoção de pontos de vista católico-romanos, quanto mais alta seja a 
retórica da sua negação” (Robinson Cavalcanti, bispo e teólogo anglicano). 

Existem, no Brasil, aproximadamente, 150 mil igrejas evangélicas de todos os tipos. 
Entretanto, pesquisas de campo mostram que apenas cerca de um terço dos evangélicos 
está nas igrejas num domingo típico. 

Cada região do país tem seus próprios desafios. Está comprovado que pelo menos 80% 
das pessoas em cada região não têm nenhuma participação na igreja. A igreja 
evangélica do Brasil não é bem distribuída. Em todas as cidades e áreas rurais 
pesquisadas foram encontrados lugares com muitas igrejas, enquanto outros lugares com 
poucas. 

O Brasil possui, mais ou menos, uma igreja para cada 1200 habitantes (em 2002, a 
média das cidades pesquisadas foi de 1011). Nas cidades pesquisadas em 2002, em um 
domingo típico, 6,5% da população do Brasil estava presente em uma igreja evangélica 
(a frequência média das igrejas evangélicas no Brasil é de setenta pessoas).  

Podemos perceber que o número de pessoas que se identificam como evangélicas no 
Censo nos indica um número alto de evangélicos inativos nas igrejas. 
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Disse Philip Yancey: “Se nossas igrejas pudessem comunicar graça num mundo de 
competição [...] elas se tornariam lugares em que as pessoas se ajuntariam com prazer; 
não por coerção, mas como nômades do deserto em volta de um oásis. Entristeço-me ao 
ver igrejas locais que funcionavam mais como empresas ou instituições financeiras do 
que como uma família”. 

Será que o protestantismo terá futuro? 

“O fato é que hoje em dia temos perto de nós uma classe de homens que falam de 
Cristo e até pregam o evangelho, mas depois pregam igualmente muitas coisas que não 
são verdadeiras, destruindo o bem que fizeram e induzindo os homens ao erro. Eles 
querem ser considerados ‘evangélicos’, mas, na verdade, pertencem a uma escola 
antievangélica” (Charles H. Spurgeon). 

Muitos especialistas defendem a tese de que o crescimento evangélico seja um indício do 
contrário: de que cada vez mais as pessoas rejeitam a religião. É o que sugerem 
pesquisas mostrando concentrações de evangélicos nas mesmas regiões onde havia altos 
índices de pessoas “sem religião” — caso do Estado do Rio de Janeiro e da Zona Leste 
paulistana. “As pessoas estão experimentando uma nova crença. Se perceberem que 
não está dando certo, que Deus não é tão fiel, podem desistir da busca. Abandonar a 
religião oficial é o primeiro passo rumo à saída do mundo dos religiosos”, afirma o 
sociólogo Antônio Flávio Pierucci, da Universidade de São Paulo – USP. 

Entre os resultados preliminares do Censo populacional, divulgado recentemente pelo 
IBGE, um número chamou a atenção: aumentou, no Brasil, o contingente de pessoas 
que se declararam sem religião. Até os anos 70, elas eram menos de 1% da população. 
Nos anos 90, 5,1 %, que se declaravam dessa forma. Atualmente, chegam a 7,3%, um 
número que pode não parecer expressivo, mas o ritmo do crescimento impressiona. 
Devemos ter muito cuidado com as consequências deste crescimento. Segundo o 
pensamento do escritor e jornalista francês Georges Suffert, “a fé e a devoção são tão 
contagiosas quanto o mal”. 

“Se a igreja protestante brasileira deixar de pregar o evangelho da porta estreita, deixar 
de ensinar as Escrituras Sagradas, deixar de condenar o pecado, deixar de exigir 
autenticidade, deixar de encorajar a prática diária da leitura da Bíblia e da oração, 
deixar de valorizar o testemunho de seus membros no meio da sociedade, deixar de 
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lado a importância e a necessidade de cada fiel dizer não à sua natureza pecaminosa, 
deixar de condenar a soberba e a segurança própria, deixar de valorizar mais a 
qualidade do que a quantidade, deixar em segundo plano o pleno exercício do amor e 
do perdão, deixar de gerar alegria e entusiasmo em seus fiéis e deixar de proclamar a 
volta de Jesus em poder e glória — ela será obrigada, mais cedo ou mais tarde, a se 
lastimar profundamente, à semelhança de alguns líderes do maior contingente católico 
do mundo”, afirma Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo católico da diocese de 
Blumenau, SC. 

Veja o leitor como são alarmantes os dados a seguir: 

• Estimasse que haja hoje, apenas no Brasil, entre 30 e 40 milhões de pessoas que um 
dia frequentaram alguma igreja evangélica. 

• Uma igreja de dez anos que manteve média de duzentos membros viu passar por seu 
rol o dobro desse número, isto é, quatrocentas pessoas que passaram por essa igreja 
estão afastadas hoje. 

• No Brasil, a porcentagem de afastados que retorna à igreja não passa de 10%. 

• Entre 60% e 70% dos afastados não receberam quaisquer visitas de líderes ou 
membros quando decidiram sair da igreja. 

• Entre 40% e 30% receberam de uma a três visitas, que se revelaram, na maioria das 
vezes, de cobrança ou condenação. 

• Hospícios e presídios são os lugares de destino de boa parte dos afastados. 

• De cada dez andarilhos, três frequentaram uma igreja evangélica um dia. 

• A maioria dos desviados (acima de 50%) é afetada pelo ressentimento com sua 
liderança. 

Diante desse desvio monstruoso, surge uma pergunta do consultor teológico Russell P. 
Shedd: “Somos 26 milhões de evangélicos no Brasil. Onde está o poder dessa 
multidão?”. Com este mesmo teor, indagamos: “Será que o nosso glorioso 
protestantismo terá futuro?”. 
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QUESTIONÁRIO 

1. Qual Império dominava na ascensão do Cristianismo? 
2. Quais eram as línguas que dominavam na época do novo testamento? 
3. Quem foi o grande projetador da fé Cristã? 
4. Quais práticas antibíblicas estavam envolvidas o mundo romano? 
5. Quais eram os títulos atribuídos aos líderes Cristãos?  
6. Cite os Pais da Igreja. 
7. Cite os fatores responsáveis para existência das Cruzadas, e dê sua opinião sobre 

elas. 
8. Cite os fatores responsáveis para criação da Inquisição, e dê sua opinião sobre 

esse período.  
9. Em que ano ocorreu o chamado cisma da Igreja? 
10. Cite os Pré Reformadores. 
11. Explique o Renascimento. 
12. Explique a criação da Imprensa. 
13. Cite as principais causas da reforma. 
14. Cite os reformadores. 
15. Fale sobre Jonathans Edwards. 
16. Fale sobre John Wesley. 
17. Fale sobre Charles Spurgeon. 
18. Fale sobre o Barton Stone e John Bunyan. 
19. Fale sobre o Avivamento na Rua Azusa. 
20. Fale sobre o movimento pentecostal. 
21. Fale sobre o cenário das igrejas no mundo.  
22. Fale sobre o movimento Judaico Messiânico.  
23. Sobre tudo o que foi estudado, qual a sua opinião espiritual sobre a História da 

Igreja?  
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