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História da Igreja – por Juliano Heyse
Introdução
A fonte das informações que temos aqui, a maior parte delas é da palestra de David B.
Calhoun, e boa parte dessas informações estão repetidas nos livros, porque ele utiliza os livros
como referência para ele, mas alguma coisa não aparece lá, ele trouxe de outros livros.
David B. Calhoun é um historiador da Igreja, que possui vários livros publicados. Ele lê
extensivamente livros de história tirando então informações desses livros. A principal fonte de
informações dessa História Antiga, sempre foi e continua sendo o livro A História Eclesiástica de
Eusébio de Cesaréia, é considerado o Pai da História da Igreja.
Agora esta saindo nos Estados Unidos um trabalho fantástico de um professor, Mufat, que
esta escrevendo em vários volumes a História da Igreja na Ásia. É um trabalho de pesquisa muito
grande. Ele esta tentando resgatar essa História que mais ou menos se perdeu e que alguma
coisa Calhoun já trás. Esse curso segue uma seqüência de tópicos, pois assim fica mais fácil o
entendimento.
Em 1969, D. M. Lloyd-Jones, sempre fechava as conferências puritanas, e nesse ano ele
fez uma palestra para encerrar, com a pergunta: “Podemos aprender da História?”
Ele começa essa palestra, que foi uma palestra crucial, porque foi o ano que ele e J. I.
Packer se separaram, os dois organizavam juntos as conferências. O impacto dessa palestra foi
muito grande, e foi muito forte o desentendimento entre eles.
Ele começa por esse texto que diz: “Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a
glória de Deus como a história do Seu povo na Igreja. Por isso vou tratar deste assunto sobre
aprender da história. O famoso dito de Hegel faz-nos lembrar que ‘O que aprendemos da história
é que não aprendemos nada da história’. Ora, no que se refere ao mundo secular, essa é uma
verdade plena e indubitável. A história da raça humana mostra isso claramente. A humanidade,
em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros. Não aprende, e se nega a
aprender. Mas não aceito isso como sendo próprio do cristão. O meu ponto de vista é que o
cristão deve aprender da história, que, por ser cristão, é seu dever fazer isso, e deve animar-se a
fazê-lo.”
“Isso tudo indica que o cristão deve aprender da história. (...) O meu argumento é que,
para nós, é sempre essencial suplementar a nossa leitura teológica com a leitura da história da
Igreja. (...) Se não, corremos o perigo de nos tornarmos abstratos, teóricos e acadêmicos em
nossa visão da verdade; e, deixando de relacioná-la com os aspectos práticos da vida diária, logo
estaremos em dificuldade.”
É interessante porque a História da Igreja, conforme o Dr. Lloyd-Jones falou ai, ela deve
ser para o nosso ensino, ela deve trabalhar em nós, ela deve fazer um efeito sobre nós. Esse é
um dos alvos nossos aqui, que cada um de nós seja impactado pelo estudo da História da Igreja,
que haja efeito sobre nós, que nós possamos sair da coisa abstrata, teórica e possamos ver ali
pessoas de carne e osso lutando com a verdade. Que a gente possa se identificar naqueles
homens e naquelas mulheres do passado, que são irmãos nossos, só que em outro tempo, que
passaram por lutas que passaram por dificuldades, que tiveram que enfrentar grandes ameaças e
ali a gente pode aprender muita coisa. E é isso que eu espero que a gente consiga.
Que a gente não caia naquela atitude, naquela história que se conta: de uma mocinha que
foi chamada para preparar um estudo sobre a História da Igreja. Ela então muito preocupada em
fazer o melhor possível, ficou pensando, por onde começar..., aí ela chegou a conclusão que
deveria começar pelo começo. Começar lá do início mesmo, isso é o certo. Então no dia da
apresentação ela pegou a folhinha dela, se posicionou e foi ler: “nosso pastor nasceu em 1933...”
Eu espero que essa não seja a atitude de nenhum de nós de achar que a igreja começa
com a nossa igreja. São séculos de História, são dois mil anos de História, muita coisa
acontecendo e influenciando tudo que a gente crer, tudo que a gente vive hoje.
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O que é a Igreja? (Confissão de Fé 1689 – Cap. 25)
 Aqui nós vemos a definição da Igreja universal ou católica. Vou procurar não usar o termo
católica para me referir ao Catolicismo Romano, porque é uma maneira errada de a gente
se referir, é uma maneira equivocada. Sempre vou preferir utilizar o romanismo ao invés de
catolicismo. Catolicismo é uma maneira errada de se expressar, nós somos membros da
igreja católica, universal. O próprio nome Igreja Católica Romana já é uma contradição de
termos, ou é católica o é romana.
1. “A Igreja universal (ou católica), que com respeito à obra interna do Espírito, e da
verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste no número total dos eleitos que
já foram, estão sendo, ou ainda serão chamados em Cristo, o Cabeça de todos”.
 Essa história da igreja invisível nós não temos como estudar, porque ela é invisível
não temos como fazer uma análise dela. O que nós vamos fazer é uma análise da
igreja visível, com todos os problemas que ela tem.
2. “Todas as pessoas ao redor do mundo, que professam fé no evangelho e obediência a
Deus, mediante Cristo, de acordo com o evangelho, e que não destroem o seu
testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana:
esses podem ser chamados de os santos, de que se compõe a igreja visível; e todas as
congregações deviam ser constituídas de pessoas assim”.
3. “Mesmo as Igrejas mais puras sobre a terra estão sujeitas a erros doutrinários e a
comprometimentos. Algumas se degeneraram tanto, que deixaram de ser Igrejas de
Cristo, e passaram a ser sinagogas de Satanás. A despeito disso, porém, Cristo
sempre teve e sempre terá um reino neste mundo, até o fim dos tempos. Esse reino é
formado dos que nEle crêem e confessam o se nome”.



A história da Igreja é chamada por muitos de “terceiro testamento”.
 Porque na verdade é uma seqüência da História daquilo que Deus faz no meio do seu
povo. Isso é o que nós temos no Antigo Testamento, a História do que Deus faz no meio
do seu povo; é o que nós temos no Novo Testamento, a história do que Deus faz no meio
do seu povo; e é o que nós temos na História da Igreja, a História do que Deus faz no meio
do seu povo.
 Qual a diferença que nós temos? Qual o problema que a gente tem no Terceiro
Testamento? O problema é que Deus esta trabalhando no meio do seu povo, mas nós não
temos interpretação, nós não sabemos o que ele esta fazendo. Diferente do Antigo e Novo
Testamentos que vai ser dito o que Deus esta fazendo. Aqui já é um dificultador. Nós
vamos começar a falar dos dificultadores da História da Igreja.
 Um deles é esse: nós não sabemos o que Ele esta fazendo e porque esta fazendo, não
fazemos a menor idéia, muitas cosas vão nos deixar perplexos, muitas vezes.
 Sempre estaremos sendo seletivos.
 Eu nunca vou esta falando de toda a História da Igreja. Eu sempre vou estar falando de
coisas que foram registradas. Quantas coisas que aconteceram que não foram
registradas. Nós vamos dizer, esse aqui foi o maior homem de Deus daquela época,
mas eu só sei que ele foi o maior porque alguém escreveu sobre ele ou ele mesmo
escreveu. Se não estivesse escrito eu não saberia. Então a gente sempre vai
selecionar, deixando coisas de fora.
 Há momentos em que coisas boas ocorrem em meio ao erro. É difícil separar as
coisas.
 Essa é uma das mais difíceis, separar o que é bom do que é ruim. É difícil fazer essa
definição, decidir o que é bom ou ruim.
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Recompensas do estudo da história da igreja:
 Glória de Deus.
 Deus é glorificado quando a gente estuda a História de Igreja. Porque vemos que a
qualquer momento Deus intervêm, a qualquer momento Ele resolve o que os homens
estragaram.
 Nosso crescimento.
 Eu sempre achei que a História da Igreja produz uma profunda humildade, um profundo
temor de Deus. Porque é muita presunção achar que você é melhor do que qualquer
irmão dessas outras épocas.
 O bem da Igreja.
 Se não aprendemos com a História da Igreja acabamos repetindo os mesmos erros,
acaba se tornando teórico, acaba imaginando coisas impossíveis para Igreja, coisas
que não vão se concretizar, que não são realidade.

“Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente.”
Is 40:8
Esse é o nosso texto chave na Palavra. Porque em meio aquilo que D. M. Lloyd-Jones falou,
que nada denigre mais a glória de Deus do que a História da sua Igreja, em meio a isso nós
vamos ter sempre em mente Is 40:8.
Uma coisa que vamos ver sempre, que vai ficar bem evidente, é que a Igreja vai errando, a
Igreja vai falhando, mas há uma âncora presente o tempo inteiro que vai trazer de volta a Igreja,
mais cedo ou mais tarde. Porque Deus vai jogar pessoas de volta para ela, que é a Palavra de
Deus. É na Palavra de Deus que a Igreja se conserta.
Proposta.
Apresentar um panorama dos principais movimentos políticos, culturais, religiosos e
doutrinários que influenciaram o desenvolvimento da Igreja através dos séculos.
Programa:
1. Estudar os eventos importantes e principais movimentos que impactaram a Igreja através da
história.
2. Apresentar os principais personagens-chave da História da Igreja.
3. Analisar os desvios doutrinários e suas conseqüências na vida e no desenvolvimento da
Igreja.
Fontes



David B. Calhoun - Professor do Covenant Theological Seminary. 72 aulas de 40 a 50 minutos
divididas em 2 semestres.
História Ilustrada do Cristianismo – 10 Volumes – Edições Vida Nova

Compilação
As informações originais estão em áudio e foram compiladas por Denise Ribeiro Motter.
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Primeira Parte – Os primeiros 500 anos
O Crescimento da Igreja
“Estes cristãos primitivos eram uma pequena minoria, freqüentemente situada na periferia da vida
pública, mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado. Era algo que tinha a
ver com a transformação do mundo.” - John W. de Gruchy
E de fato eles transformaram o mundo.
Nós vamos começar onde o Novo Testamento termina bem no estilo Terceiro Testamento,
não vamos falar o Novo Testamento vamos direto para o que aconteceu depois, os sucessores
dos apóstolos que vão assumir a Igreja, e aí a Igreja começa a crescer. Já começou a crescer
com Paulo evidentemente, mas ela continua crescendo e é disso que nós vamos falar agora.


Duas frentes: judaísmo e mundo gentio.
 Primeiro com o judaísmo, que já vimos no Novo Testamento, uma série de apóstolos indo
para os judeus, e um apóstolo especificamente, Paulo, que vai para os gentios e começa a
alcançá-los.
 Socialmente o cristianismo começa a atingir os mais pobres, os mais humildes, as
camadas mais inferiores da sociedade, mas sempre desde o início nós tivemos também
pessoas com uma posição mais alta na sociedade. Isso sempre aconteceu e foi
aumentando. Lá pelo ano 60 mais gente em postos mais elevados dentro do Império
Romano começaram a se tornar cristãos também. Sabemos que sempre houve também
pessoas mais ricas e mais bem posicionadas na sociedade desde o início.
 Do povo comum para as classes mais altas. Clemente de Alexandria: “Que tipo de pessoa
rica pode ser salva?”



Geograficamente a expansão ocorre por todo o Império Romano e para o Oriente.
 Do mediterrâneo oriental para a Gália, Germânia, Espanha e África do Norte (em 185).
 Para o Oriente: Índia e Síria. (Armênia – o primeiro reino cristão).
Em vermelho nós temos as
áreas atingidas pelo cristianismo no
primeiro século. Israel, Ásia menor,
Acaia, Grécia, Corinto, Roma. Essa
linha que aparece por fora são os
limites do Império Romano. Vemos,
então, que o cristianismo crescer
dentro do Império Romano em
primeiro momento. Em amarelo nós
temos o crescimento dele, o estágio
em que o cristianismo já tinha
chegado no ano 185, no século II, já
tinha se espalhado muito, chegando
ao Egito, todo norte da África, e tinha
ido muito longe, lá na Gália, onde é a
França hoje. Tinha chegado lá em
cima, onde hoje é a Alemanha, na
cidade de Colônia, e também na
Espanha. Sabemos que Paulo queria
ir à Espanha, não sabemos se ele
chegou a ir, mas alguém chegou.
É impressionante como vai
crescendo, vai se espalhando, indo
para todos os lugares do Império
Romano.

Podemos ver que o cristianismo, que pensamos que começou na Judéia e depois foi para a Europa,
não é bem assim. O que é marcante nesse mapa em termos de geografia é que o cristianismo foi se
espalhando pelos lugares que estão em torno do Mediterrâneo, porque esta cheio de cristãos aqui na
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África, muitas coisas que vamos ver, muitos Pais da Igreja são africanos. Lembramos então que Agostinho
era africano, e pensamos em pessoas de cor negra, países pobres, pensamos com a cabeça de hoje,
completamente errado. Isso que vemos é Mar Mediterrâneo, é lugar nobre, Alexandria o centro cultural do
Império Romano, a grande cidade onde todos os intelectuais estavam.

Esse mapa mostra como é hoje para que tenhamos uma idéia. Onde foi a Ásia Menor era onde
tínhamos o berço do cristianismo, onde tudo começou. Ásia menor hoje é Turquia. Várias cidades que
vemos no Novo Testamento estão todas aqui dentro da Turquia. Interessante também que eu queria
chamar a atenção, quando falamos do Mar Mediterrâneo, é que Israel olha para o Mar Mediterrâneo,
podemos perceber que Deus já tinha tudo planejado, joga aqui no Mediterrâneo e dali espalha. Temos
também a Grécia, a Itália, a Alemanha que fica bem ao norte da Itália, a França, a Espanha, e aqui hoje no
norte da África, por causa da conquista muçulmana, quase não temos cristianismo, mas em outros tempos
foi um lugar importantíssimo para o cristianismo.
Isso é para vermos e fazermos uma comparação de como é hoje e de como era naquele tempo e de
como começou a expandir.
A chave é como realmente foi dito, o Império Romano e o Mar Mediterrâneo, porque o Império Romano
se constitui muito em cima do Mar Mediterrâneo. A cidade de Alexandria falada antes, fica bem ali no delta
do Nilo, na saída do Nilo, onde fica o famoso Farol, e onde encontrávamos a grande Biblioteca. Todos os
livros do mundo estavam nessa Biblioteca. Cidade fundada por Alexandre o Grande, imperador do império
grego. Essa cidade era muito importante e também a Biblioteca que acabou sendo queimada.
Se acredita que o primeiro bispo de Alexandria, o fundador da Igreja lá, tenha sido o evangelista
Marcos, claro que mais no campo da tradição do que propriamente algo comprovado historicamente.
Também tivemos forte expansão para o oriente, não foi só onde já falamos. Nós temos a Síria, Pérsia,
até o Afeganistão, Mesopotâmia. O apóstolo Tomé foi para a Índia.
Outra vez estamos sendo seletivos, porque temos poucos registros do que aconteceu na Índia,
mas a Igreja estava crescendo lá. Depois um grande professor de Alexandria, lá havia muitos professores,
também foi para a Índia, fortalecendo o trabalho que Tomé já havia começado, ele era Pantemos professor
do Clemente de Alexandria.
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Por que a igreja cresceu?






O poder do Evangelho . Havia muitas religiões: religiões pagãs tradicionais, religiões
pagãs de mistério, filosofias, mistura de religiões, adoração ao imperador.
 Há quem diga que o cristianismo cresceu porque havia um vácuo, uma falta de uma
religião no Império Romano, e o cristianismo veio preencher esse espaço. Nada mais
longe da verdade, o Império Romano era cheio de religiões, de todo tipo que se pode
imaginar.
 Religiões pagãs tradicionais que conhecemos com aqueles deuses todos greco-romanos
que vieram da Grécia, mas foram trazidos para os romanos, Zeus, Diana...
 Religiões pagãs de mistério como culto de Mitra que veio da Pérsia, o culto de Isis que veio
do Egito, e o culto de Cibele que veio da Ásia Menor.
 Muitas filosofias, epicurismo, estoicismos (que aparece no livro de Atos).
 Muita mistura de religiões, muito sincretismo.
 Adoração ao imperador, fato muito importante na História da Igreja. Começou depois da
morte de Júlio Cesar (44 a.C.), que passou a ser adorado. O imperador Augusto foi
adorado em vida, pessoa “muito humilde”. O culto ao imperador era bem simples, só tinha
que reclinar a cabeça ou queimar um pouco de incenso, isso salvava a vida da pessoa.
 Naquela época se poderia crer em qualquer religião, não havia problema nisso, pois para o
povo todas as religiões eram igualmente verdadeiras, pelos filósofos todas igualmente
falsas e, pelas autoridades, todas igualmente úteis. O cristianismo gerou um problema por
causa do seu exclusivismo.
Exclusivismo do judaísmo e do cristianismo.
 Os cristãos passaram a ser perseguidos, não por serem cristãos, mas por serem cristãos
apenas. Esse era o problema, ser só cristão, era inadmissível. Pode ter toda religião que
for que o Império Romano aceita.
 Os judeus também tinham essa característica, só que os judeus eram isentos de adoração
ao Imperador pelo motivo basicamente de ser um estado organizado o que passou a ter a
chamada Paz Romana, coisa que os cristãos não ganharam, ficando numa situação difícil.
O testemunho dos cristãos.
 Por palavras - “um coração cheio de amor incendiando um outro coração.”
 Cada cristão era um missionário, cada um deles. Os mercadores levavam o evangelho
de cidade em cidade, de feira em feira. Os soldados levavam o evangelho de posto em
posto, e assim ele foi migrando.
 Por atos – Tertuliano: “O mundo pagão diz: veja como eles se amam. Eles se amam a
ponto de um dar a vida pelo outro.”
 Eram pessoas extremamente boas, que faziam o bem, que impressionavam as
pessoas porque isso não era comum naquele tempo, não era tempo do politicamente
correto, nada disso, era cada um por si e Deus por todos, e eles era diferentes.
Cuidavam dos pobres, cuidavam dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos, das
viúvas, eles ajuntavam as crianças que haviam sido jogadas na sarjeta, e se amam a
ponto de dar a vida uns pelos outros. Um dava a vida e o outro ia junto com ele.
 Pela morte – Tertuliano: “O sangue dos mártires é a semente da igreja.”
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Estrada de acesso principal a Roma.

Aqui era feito o batismo. Havia um estrado
com espaço. Na parte de cima era morto um
animal e seu sangue escorria sobre quem
estava em baixo. Esse era o batismo
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Quando vimos as estradas, nas primeiras figuras, é importante falar que elas favoreceram
a expansão do evangelho, o crescimento da Igreja. O momento em que o cristianismo apareceu,
que Jesus Cristo veio, o Império Romano favoreceu essa expansão. Existiam então as estradas,
toda estrutura, o estabelecimento da Paz Romana, que dava trânsito livre pelo Mar Mediterrâneo,
por vários países diferentes que eram conquistados pelos romanos. Tudo ajudou muito para a
expansão da Igreja. Como vemos no próprio livro de Atos.
O próprio Templo de Diana dos Efésios, a estatueta de Diana também é falado no livro de
Atos, onde houve toda aquela confusão onde Paulo acabou sendo preso por medos dos
fabricantes de estátuas em perder o seu negócio.
As Perseguições


“Nenhuma criatura viva, exceto o homem, é capaz de assumir um risco, e até mesmo o risco
de morte, por causa da verdade. Milhares de mártires que já viveram são um fenômeno único
na história do nosso sistema solar.” - Aleksandr Menn



Perseguição Judaica.
 A perseguição começou com os judeus, os primeiros a perseguir a Igreja e, Roma era a
protetora. Como vemos no Novo testamento, os judeus querem massacrar aos cristãos,
como Paulo apelando para Cesar, para Roma para escapar. E Roma acabava no seu
sistema legal, protegendo a Igreja. Lá pelo ano 60 há uma inversão.
 Na Igreja primitiva os martírios tinham um espaço pitoresco, era muito comum comemorar
o aniversário de morte, no dia da morte e não o dia de nascimento. Porque na verdade
eles entendiam assim, que aquele é que era o dia mais feliz de cada um deles, porque
nesse dia começavam a vida eterna com Cristo.



Perseguição Romana.
 De 60 a 320. 10 perseguições.
 1. Perseguição sob Nero (c. 64-68)
 Historiador romano Tácito: "Cobertos com peles de bestas os cristãos eram
rasgados por cães e pereciam. Ou eram pregados a cruzes ou consumidos por
chamas para servirem como iluminação noturna nos jardins de Nero".
 Nero usava os cristãos como tocha para iluminar seus jardins. Colocava peles de
animais em cima dos cristãos para que os cães os rasgassem em pedaços.
 Nessa perseguição morreram dois apóstolos importantes em Roma, Pedro e Paulo.
 2. Perseguição sob Domiciano (r. 81-96)
 3. Perseguição sob Trajano (112-117)
 4. Perseguição sob Marco Aurélio (r. 161-180)
 5. Perseguição sob Sétimo Severo (202-210)
 6. Perseguição sob Maximino, o Trácio (235-38)
 7. Perseguição sob Décio (250-251)
 Aqui houve a primeira perseguição generalizada. Décio foi o primeiro a querer
destruir o cristianismo completamente.
 8. Perseguição sob Valeriano (257-59)
 9. Perseguição sob Aureliano (r. 270–275)
 10. Severa perseguição sob Diocleciano e Galério (303-324)
 Aqui também ocorre uma perseguição generalizada, querendo destruir o
cristianismo completamente.


As outras 8 perseguições seguiram o Padrão de Trajano, ou seja, existe uma carta de
Trajano para o governador Plínio da Bitínia dizendo como que ele tinha que se
comportar em relação aos cristãos, que era assim: “Não gaste tempo com os cristãos,
não faça coisa alguma, deixa eles quietos, a não ser que haja denúncia. Se alguém vier
reclamar dizendo que determinada pessoa é cristã, então deve ser obrigada a adorar o
Imperador para resolver o problema. Foi então dessa forma que na maior parte do
tempo ocorreram as perseguições. Então eles só eram denunciados se houvesse
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alguém que se incomodasse com eles, mas na maior parte do tempo eles viviam
tranqüilos, não havia problema, não havia dificuldade, a não ser que houvesse
denúncia. É claro que existia medo o tempo todo pois a qualquer momento alguém
pode fazer uma denúncia, e isso era ruim.
Nessas perseguições muitas pessoas permaneceram firmes e foram para a morte, mas
também muitas outras cederam, não foram fieis, não tiveram a coragem de dar a
própria vida. Porque como já foi dito, cultuar o imperador era um ato simples, feito com
a maior tranqüilidade, sem dificuldade, era uma questão de consciência fazer ou não.
Estas perseguições eram esporádicas. Padrão de Trajano (por denúncia). Possibilidade
contínua de perseguição.
Perpétua e Felicidade
 Existe o diário de Perpétua que depois que ela morreu foi completado. Esse é o
documento mais antigo de uma mulher cristã. Perpétua morava em Cartago e foram
presos cinco catecúmenos, pessoas que ainda não foram batizadas, três homens e
duas mulheres. Perpétua era uma mulher de uma família nobre, tinha vinte e dois
anos, um filho. Felicidade era sua escrava, que estava grávida de oito meses.
Foram presas provavelmente na perseguição de Décio. É muito comovente a
história do pai da Perpétua levando o filho lá tentando convencê-la, mostrado o filho
e falando para ela: “Pensa na tua mãe, no teu pai, no teu filho. É tão fácil.” E ela
então respondia: “Pai esta vendo esse pote de água aqui, ele pode ser alguma coisa
diferente do que ele é? Ele pode querer ser alguma coisa diferente de um pote de
água? E ele responde: “não”. E ela: “Pois é, eu sou cristã, não posso ser diferente
disso, eu sou uma cristã”. Ela acabou indo para a morte. Um dos cinco morreu na
própria prisão torturado. Enfim, todos foram condenados a ser mortos pelas feras no
estádio. Os dois homens foram atacados por um javali, depois por um urso, e por
um leopardo. As mulheres foram condenadas a ser atacadas por um touro, então
foram espezinhadas por esse touro selvagem. A Felicidade ficou muito feliz, porque
ela sabia que se estivesse grávida não poderia ser condenada ao martírio, pois era
proibido matar uma mulher que estivesse grávida. E a alegria dela foi que ela teve o
bebe antes, prematuro e foi adotado por outra mulher cristã, então ela poderia ser
morta junto com os outros.
Policarpo
 É sempre uma pessoa interessante, ele conheceu o apóstolo João pessoalmente,
teve muita instrução com ele. Foi um grande Pai da Igreja, muito amado pelas
pessoas que o conheciam e o seguiam. Várias vezes o povo dele deu um jeito dele
escapar da perseguição. Uma vez teve um sonho em que ele era queimado e com
isso ele viu que Deus queria que ele parasse de fugir, que ele fosse finalmente
morto. A história dele é fantástica, vale à pena ler. O diálogo dele com o governador
romano é muito bom. Os cristãos eram chamados de ateístas e por isso o
governador romano disse: “Porque você não fala – abaixo os ateístas, lá no meio do
julgamento. Com isso o governador tinha a intenção que ele falasse isso contra os
cristãos. Mas o Policarpo, esperto como era, pegou e fez ao contrário. Apontou para
todas as pessoas que estavam em volta dele, querendo que ele morressem e disse:
“Abaixo os ateístas”. Ele reverteu a situação e disse por fim depois de muita
insistência do governador: “Oitenta e seis anos eu servi ao meu Senhor e Ele nunca
me falhou, como é que eu vou poder agora negar a Cristo Jesus meu Rei.” Depois
disso ele foi condenado e colocado em uma estaca que eles queriam pregá-lo para
que não fugisse e ele disse: “Não, eu vou ficar aqui, não vou sair”. Então ele não foi
pregado e, quando colocaram fogo nele ele não queimou, o fogo só o envolveu,
como se ele fosse protegido por uma célula. Por isso um soldado precisou ir lá e
matá-lo com uma espada porque ele não podia ser queimado.
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Os 40 mártires de Sebaste
 Essa é mais uma história sensacional que aconteceu na Armênia, com quarenta
soldados, todos eles cristãos. Houve uma forte perseguição e o governador Licínio
foi levantar quem eram os soldados que eram cristãos, soldados romanos. Com isso
ele encontrou esses quarentas soldados, que foram condenados tendo como
punição serem colocados em um lago gelado, durante toda a noite, sem roupa. E
assim aconteceu. Todos os quarentas entraram, enquanto os romanos montaram
uma tenda com água quente para forçá-los a apostatarem. Essa água quente
estava ali pronta a recebê-los a qualquer momento. Era uma prova e uma tentativa
de fazê-los apostatarem, pois esse sempre era o alvo dos romanos. Eles não
queriam matar alguém, queriam sim que deixassem de ser cristãos. Em um
determinado momento um dos quarenta começa a cantar assim: “Quarentas bons
soldados, quarenta mártires de Cristo”. Eram os quarenta cantando juntos dentro
desse lago congelado. E a noite ia passando, de repente um deles fraquejou e saiu
e foi para a água quente. Então como ainda estavam cantando mudaram a letra:
“Trinta e nove bons soldados, Trinta e nove mártires de Cristo”. E o guarda deles
vendo isso ficou mais impressionado ainda que tira sua roupa e entra no lago para
ocupar o lugar do outro. Então a música muda outra vez: “Quarentas bons soldados,
quarenta mártires de Cristo”. O interessante é que tem os nomes deles registrados.

Razões da Perseguição
 Acusações de Canibalismo, Incesto, falta de patriotismo, ódio à raça humana, anti-família,
causa de catástrofes, pobreza e ateísmo.
 Canibalismo – pelos rumores de que eles comiam o corpo e a sangue de alguém;
 Incesto – porque chamavam “irmão, irmã”; então era casado com a irmã.
 Falta de patriotismo – por não adorarem o Imperador, não participavam de diversas
festas cívicas (pois nessas festas sempre tinham imoralidade no meio, culto aos
deuses, ao imperador...)
 Ódio à raça humana – por serem anti-sociais, não participarem das festas, com isso
achavam que mostrava repulsa por outras pessoas.
 Anti-família – como vimos Perpétua e Felicidade, deixaram filho, pai, mãe, por causa
de Cristo. Enquanto que os romanos tinham aquelas adorações aos antepassados com
altar e tudo. Os cristãos não eram assim, só adoravam a Deus.
 Causa de catástrofes – tudo de ruim que acontecia era culpa deles, os cristãos. Tem
uma frase interessante de Tertuliano que diz: “Se o Tibre transborda, se o Nilo não
chega aos campos, se o céu não se move provocando a estiagem, ou se a Terra se
move produzindo um terremoto, se há uma fome, se há uma peste, o clamor é um só –
joguem os cristãos aos leões”. Com o declínio do Império Romano isso foi piorando
bastante para o lado dos cristãos.
 Pobreza – Menúncio Felix disse que na verdade isso era motivo de orgulho e não de
vergonha, mas naquele tempo era motivo de acusação.
 Ateísmo – eles adoram um Deus que é invisível, e um Deus invisível não conta, e
ainda adoravam um homem.
 Recusa em adorar o imperador.
 Isso era o que mais pegava, pois Roma tinha uma preocupação com esse tipo de
atitude, porque essa adoração era vista como uma coisa patriótica, cívica. Estando
contra isso, na verdade esta colocando o Império em risco, havia um medo do Império
que atingisse a todos. Essa então foi uma das principais causa de morte para os
cristãos.
 Mais tarde, passaram a ser perseguidos só por terem o nome de cristãos. Começou
aquela coisa de preconceito, todos passaram a odiar os cristãos, eles provocam todas
as catástrofes que acontecem. Então no segundo, terceiro, quarto e quinto séculos era
muito comum em todos os cultos lerem esse texto de I Pe 4:16 – “mas, se sofrer como
cristão, não se envergonhe disso; antes, glorifique a Deus com esse nome.”
1





Propósito da Perseguição
 Apostasia dos Cristãos.
 Martírio dos Obstinados.
Resultados da Perseguição
 F.F. Bruce disse que a Igreja estava preparada para catástrofe desde o seu início, o
próprio Senhor da Igreja tinha preparado quando disse: “Se perseguiram o Senhor como
não vão perseguir os servos?”. Então a Igreja sempre esteve preparada para apanhar,
para levar borduada. Isso pesou muito a favor da Igreja, ela se fortaleceu em meio a
perseguição.
 Purificação da Igreja.
 Nesse tempo não havia muito cristão nominal, quem era cristão era cristão de verdade,
porque não era fácil ser cristão nessas condições.
 Extensão da Igreja.
 Tertuliano: “O sangue dos mártires é a semente da igreja.”
 Aqui chegou uma época em que as pessoas começaram a buscar o martírio, então os
presbíteros das Igrejas tiveram que segurar essa turma, porque começaram a querer
ser morto. Dessa maneira: “É por denúncia? Eu mesmo vou me denunciar”. Um fato
pitoresco é o Orígines. Como o pai dele havia sido martirizado ele também queria ser,
fazia de tudo para conseguir isso. Então a mãe dele teve uma idéia, escondeu toda a
roupa dele. Ele, com vergonha de sair na rua pelado, acabou escapando do martírio.
Isso foi muito bom porque o Origines depois foi um homem extremamente útil para a
Igreja. Fez muita diferença para a Igreja.



Terminando essa parte das perseguições é importante lembrar de algumas coisas, nem
sempre a perseguição fortalece a Igreja. Teve gente que já falou que era bom que viesse uma
perseguição para purificar a Igreja. Cuidado, são muito bonitas essas histórias, mas
certamente nenhum de nós queria estar ali. Às vezes realmente a Igreja foi purificada e
aumentou, mas também houve vezes que isso não aconteceu, que a Igreja foi dizimada, em
diversos lugares, especialmente na Ásia e na África.



Outra observação é que muitas vezes pensamos muito nesses primeiros séculos, nesses 250
anos de perseguição no Império Romano, como “A época da perseguição dos cristãos”.
Quando na verdade, com certeza, que o número de cristãos martirizados nesses 250 anos é
bem menor do que o número de cristãos martirizados nos últimos cinqüenta anos no mundo.
Por isso não devemos esquecer nunca da Igreja sofredora hoje.
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Quando alguém apostatava e sacrificava ao
ídolo ou ao Imperador recebia o chamado Libelo, ou
seja, um documento provando que ele adorou ao
Imperador. Isso dava para ele uma série de garantias,
fazia com que ele parasse de ser perseguido, poderia
ter vida normal, diferente de outros cristãos que não
possuíam esse documento.
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Os Apologistas (Apologia – defesa)
Vamos falar dos Apologistas. Existe uma certa conexão entre um assunto e outro que nós
estamos tratando. Houve perseguição à Igreja? Houve. Perseguição física, nós falamos. Só que
houve também perseguição intelectual, e é isso que vamos tratar agora, surgindo então a figura
dos apologistas.
Apologista – é um defensor da verdade. Aparecem desde o início. Na verdade o primeiro ataque
intelectual a fé cristã veio com os judeus. No Novo Testamento já vemos como que é a linha de
defesa do cristianismo em relação aos judeus. A linha é sempre a seguinte – o cristianismo é uma
continuidade do judaísmo, porque é a vinda do messias prometido. Sempre a Igreja teve o Antigo
testamento como suas Escrituras porque não é nada mais nada menos do que uma continuidade.
Quando o judaísmo não migra para o cristianismo ele estagnou, ele errou o alvo.




Cristianismo e Judaísmo. Novo Testamento e Justino Mártir.
 No Novo Testamento já temos defesas nessa linha, de que o cristianismo nada mais é do
que uma continuidade do judaísmo. Em Atos temos Estevão, é uma apologia bem clara,
pois ele mostra toda seqüência apontando para essa linha de raciocínio. Temos uma carta
também no Novo Testamento que trata praticamente dessa continuidade do cristianismo
em relação ao judaísmo – Hebreus. Essa briga com o judaísmo continua depois, não é só
no Novo Testamento. Há um ataque muito forte de alguns judeus.
 Existe um livro da antiguidade de Justino Mártir, um dos pais da Igreja, em que ele conta
de um debate que teve com um judeu helenista, chamado Trifo. O nome desse livro é
Diálogo com Trifo, onde há um debate entre os dois muito bom em cima das Escrituras. O
Justino começa a trazer todo texto possível e imaginável, até um Salmo, o 96:10, que ele
cita e acha que esta abafando, dizendo para o Trifo o que é que ele tem a dizer sobre
aquele texto – “Dizei entre as nações, do madeiro reino o Senhor”. Então Trifo pegou a
Bíblia dele e disse que não era bem assim, o que diz aqui é - “Dizei entre as nações, reino
o Senhor”. Então o Justino dá um de esperto e diz: “Tá vendo, isso ai são os rabis de
vocês que já foram lá e tiraram aquele pedaço ali”. Quando na verdade não era nada
disso, era algum escriba cristão que tinha incluído um pedaço, e o Justino estava com essa
cópia que não era fiel ao original. Trifo tinha o Velho Testamento em Hebraico, e o Justino
tinha a cópia da Septuaginta, versão em grego, com esse copista achando que estava
abafando e colocou, em homenagem ao Senhor, “... do madeiro reino o Senhor”. Esse
debate durou dois dias, um não conseguindo mudar a posição do outro, mas é
impressionante nesse livro o tratamento cortês entre eles, um tratamento em excelente
nível, eles se tratam como amigos no final. Uma situação que não perdurou no futuro.
Depois a relação entre os cristãos e os judeus passou a ser péssima. Os rabis lançaram o
Talmude Babilônico, atacando e jogando anátema para todo lado em cima dos cristãos. Os
cristãos começaram a usar expressões do tipo “assassinos de Cristo”, para os judeus.
João Crisóstomo, foi um dos Pais do Igreja que usou essa frase e a perpetuou. Então
quando alguém perguntava – “Quem são os judeus?”, a resposta era – “Os assassinos de
Cristo”. Houve então esse conflito com o judaísmo, mas o principal é com o paganismo.
Cristianismo e Paganismo.
 Aqui nós temos várias obras da antiguidade escrita pelos cristãos para defender o
cristianismo.
 Epístola a Diogneto.
 É um material muito interessante, com uma boa visão da graça. Algo marcante
nessa época da História da Igreja é que ninguém entendeu a graça. Precisou
chegar Agostinho para entender Paulo, porque ninguém havia entendido Paulo.
Essa epístola chega perto, é muito bonita, usa expressões como – “Os cristão são a
alma do mundo”.
 Octavius de Minicius Felix
 É a história de um diálogo entre Octavius, cristão, e Cecilius. Ele começou a discutir
com Cecilius e Cecilius acaba se convertendo. Já naquela época, segundo século,
quando pegamos esse material já vemos os mesmos ataques à fé cristã que
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existem hoje. São sempre as mesmas coisas que se diz, não há novidade. Esses
ataques que vinham de fontes pagãs, normalmente de filósofos, eram ataques
sofisticados. Temos um famoso livro de Celsius, “Verdadeira Razão”, onde ele ataca
e destrói o cristianismo. Aqui aparece Orígenes, um gênio, aquele que a mãe
preservou escondendo as roupas, que escreve um livro famoso de título “Contra
Celsius” em que ele rebate todas as acusações do Celsius.
 Então esses apologistas tinham sempre esse trabalho de escrita. Sempre existiam
os ataques e conseqüentemente as defesas. Tinham os ataques mais sofisticados,
mas também havia ataques intelectuais mais grosseiros. Por exemplo, uma
pichação que existe hoje em Roma, nas ruínas, com uma figura de um burro
crucificado, um homem com cabeça de burro, em baixo escrito “Alexandre adorando
o seu Deus”. Na verdade isso é uma gozação de alguém que não gostava de
Alexandre nem dos cristãos e fez uma referência a Cristo dessa maneira, onde ele
procurava desonrar a Cristo.
Justino Mártir – Primeira e Segunda Apologia.
 Escreveu a Primeira e Segunda Apologia contra os pagãos. Era um homem de
grande inteligência, de grande capacidade, é o principal apologista. Ele defendeu a
fé cristã tanto contra os judeus como contra os pagãos.

Agora precisamos parar para pensar um pouquinho, porque a relação entre o judaísmo
e o cristianismo é evidente, é simples de ver. Mas a relação entre o cristianismo e paganismo
é um pouco mais complicada. Aí havia um problema, uma dificuldade: “Como tratar a cultura
em que a Igreja esta inserida?”. “Como ver a cultura, como encarar”. “Devemos pegar o que
se sabe e que se conhece na cultura pagã e trazer para dentro da Igreja, ou devemos nos
afastar completamente?”. Na verdade nós temos duas abordagens, duas formas de tratar a
cultura, nessa época dos apologistas.


Cristianismo e Cultura - duas abordagens:
 Clemente de Alexandria e Orígenes
 Clemente como um homem de Alexandria ele tinha em alta conta todo o conhecimento
que já existia, conhecimento pagão. Todos os escritos filosóficos. Tudo para ele era de
grande valor. Quando ele era perguntado se os cristãos deveriam repudiar todas essas
coisas ou abraçá-las, a resposta de Clemente era – “Se alguém precisa de comida,
deixe-o ordenhar a ovelha, se precisa de roupa deixe-o tosquiá-la, da mesma forma
deixe-me usufruir da erudição grega”. Ele achava que todos os filósofos pertenciam aos
cristãos, que aquilo tudo era dos cristãos, que tudo era para ser usufruído pela Igreja, e
não jogado fora. Essa era a postura de Clemente de Alexandria, e não é a toa que
venha de Alexandria esse pensamento.
 Justino Mártir tem um frase famosa que diz – “Onde quer que haja verdade ela vem de
Cristo e pertence a nós”. Mesma atitude – “é verdade então vamos pegá-la para nós”.
Essa é uma atitude, atitude de integrar essas coisas no cristianismo.
 Tertuliano
 Outra atitude. Saindo de Alexandria, que é no norte da África, e indo mais para o
ocidente, mais para oeste, chegamos a Cartago, também no norte da África, lá
encontramos Tertuliano. Esse tem uma postura oposta. Ele acha que não deve haver
vínculo algum entre a Igreja, a fé cristã, e a filosofia grega e os pensamentos dos
pagãos. Quem é que esta certo? Pergunta difícil.
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Na verdade a postura de Clemente e que depois também foi a postura de Orígenes,
sucessor de Clemente em Alexandria, é uma postura perigosa que leva facilmente ao
sincretismo, parecido com o que existe hoje em dia, quando incluísmo a ciência dentro
da Igreja e acontece coisas do tipo a mistura do relato bíblico com o evolucionismo. Ou
então o tratamento das vidas das pessoas na Igreja, começa a misturar a Palavra de
Deus com a psicologia, por exemplo. No fim não se sabe se esta realmente tratando
pela psicologia ou pela Bíblia. Começa a haver uma mistura, um sincretismo, e não é a
toa que em Alexandria floresceu o Gnosticismo Valentiniano, porque acaba abrindo o
caminho para todo o tipo de sincretismo, mistura de religiões.
 Voltando a Cartago, e a Tertuliano, uma grande figura da História da Igreja, já citado
várias vezes nesse CTB. Ele era um advogado que se converte, mais ou menos na
meia idade, em torno de quarenta anos. Era um homem muito enérgico, muito
combativo, gostava de uma briga. Grande orador, grande pregador, extremamente
dogmático, firme nas suas posições. Não gostou nada da atitude que Alexandria tinha
em relação aos gregos. Ele disse uma famosa frase – “O que tem Jerusalém com
Atenas?”. O que é que tem Atenas com Jerusalém? O que é que tem a academia com
a Igreja? O que é que tem os hereges com os cristãos? Essa era a posição dele. O
Tertuliano na verdade era um pouco exagerado, e nessa posição dele também tinha
problema. A primeira nós temos esse problema de sincretismo, começa a misturar tudo
e no fim já não se tem um cristianismo puro. Já no caso de Tertuliano há um isolamento
da Igreja em relação a cultura, tendo com isso um cristianismo estranho. Tertuliano
tinha umas frases que não ajudavam nada. O Celsius já falado, crítico dos cristãos, ele
criticou no seu livro “Verdadeira Razão”, dizendo o seguinte – “Os cristãos dizem, não
faça pergunta, apenas creia”. Isso para o Celsius era inadmissível e Tertuliano acho eu
ia nessa linha, pois vejamos essas frases dele, que sempre deixou todos estupefados “Eu creio porque é absurdo. O Filho de Deus morreu, isso é crível, porque é uma tolice.
Ele foi morto e ressuscitou, isso é certo, porque é impossível.” Esse tipo de atitude não
ajudava nada, porque na verdade pessoas como Celsius achavam isso algo irracional.
E o cristianismo não é irracional.
 Esse então é outro extremo que não é muito legal, o de Tertuliano.
Taciano,
 Outro Pai da Igreja que foi pior ainda, mais radical. Os monges medievais também não
foram em uma direção muito diferente, seguiram mais ou menos essa mesma direção.
O livro “O Nome da Rosa”, de Humberto Eco, conta a história de um monge que queria
dar um jeito de se livrar das obras de Aristóteles. É dentro dessa atitude do Tertuliano.
 Quem é que esta certo? Nós temos que pensar nos termos de que a Igreja é uma só.
Quando alguém lá em Alexandria fala alguma coisa me afeta aqui, porque não existem
várias Igrejas, mas uma única, a Igreja Católica, que já foi falada antes. Essa época
ainda é uma época em que a Igreja era uma só, então um se preocupa com que o outro
pensa. É diferente de hoje em dia em que todos são meio independentes, a Igreja é
toda dividida. Nesse tempo não. Então era séria a pergunta – “Quem esta certo?”,
“Para que lado a Igreja deve ir?”. Isso foi difícil e, não existe reposta fácil para isso. Na
verdade esse problema do cristianismo em relação a cultura sempre foi um problema, e
ainda é um problema hoje. O quanto da cultura pode ser aceito? Quanto não?
Podemos assistir um filme de Hollywood? É errado um cristão fazer isso, ou é certo?
Um diz que é errado e, outro diz que é certo. Um diz que podemos usufruir disso e, o
outro não. O problema continua.
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O problema do encaixe do cristianismo na cultura. Classificação de Richard Niehbuhr:
 Cristo contra a cultura.
 Tertuliano
 Cristo da cultura.
 Eusébio de Cesareia
 Cristo acima da cultura.
 Clemente, Orígenes, Tomás de Aquino – temos que extrair da cultura o que é bom para
nós, Cristo sempre fica acima, mas usufruímos da cultura que esta em um nível um
pouco mais baixo.
 Cristo e cultura em paradoxo.
 Matinho Lutero – “há uma tensão contínua, não dá para resolver, aceite, vai ser sempre
assim”.
 Cristo, o transformador da cultura.
 Calvino, Agostinho.

Perguntas
Cultura – é o que costumamos chamar de mundo, é toda forma de ser, os valores, as ênfases, a
maneira de viver das pessoas que são do mundo, as filosofias que elas seguem, como que elas
constroem os seus pensamentos, a maneira delas aprenderem. Tudo isso é a cultura. Devemos
trazer isso para dentro da Igreja ou não? Devemos ser semelhantes a eles, ou sermos
radicalmente diferentes deles?
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Ortodoxia e Heresia
Vamos falar de algumas heresias que atacaram a Igreja. Já falamos do ataque do Império
Romano, físico; do ataque intelectual que veio dos judeus e dos pagãos e, agora falaremos de
ataques que vieram da própria Igreja, que são as heresias. As heresias nascem na Igreja.
Antes de entramos no Gnosticismo, gostaria de chamar a atenção para essa palavra
Ortodoxia – a reação e o estabelecimento do é realmente o cristianismo e do que é a Fé Cristã.
Sempre que a Igreja estabelecia – a verdade é essa aqui – passou a ser Ortodoxia, e tudo que
não encaixar com isso é Heresia. Essa linha precisou ser traçada porque começou a ficar
extremamente complicada a situação. Devemos tentar entrar naquela época, naquele período,
naqueles primeiros 500 anos da História, é totalmente diferente. Lá não havia a Bíblia completa,
tem só o Velho Testamento. Então surgem as perguntas: “O que devemos crer a respeito de
Cristo?”, “O que devemos crer a respeito da Trindade?”. Tudo é complicado. Dependia-se demais
de guias que soubessem chegar à verdade. Era uma situação difícil. Alguém disse que os séculos
2 e 3, foram uma época de confusão produtiva para a Igreja.
Essas Heresias acabaram fazendo com que a Igreja se posicionasse em relação a uma série
de coisas. A Heresia estigou a Igreja a fixar a Ortodoxia. A Igreja estava tranqüila, vivendo e tal, e
daqui a pouco começa a aparecer um ensino esquisito, e mais outro – e agora, quem esta certo?
Será que o Marcions está certo, ou Montano?


Heresias
 Gnosticismo
 Havia em todo Império Romano, na antiguidade, já aparece no Novo Testamento
(Colossenses, e em uma das cartas de Pedro) o Gnosticismo dentro da Igreja. Sempre
foi um problema, era terrível de lidar. Aurênio disse: “O gnosticismo é como a Hidra
mitológica”, ou seja, ataca-se ele por um lado e ele sai por outro. Gnosticismo é uma
mistura de tudo quanto é religião, uma confusão muito grande. Havia então, um tipo de
gnosticismo que era o gnosticismo cristão, ou seja, envolvia Cristo. Existia gnosticismo
que não era cristão, mas também existia o cristão. Gnosticismo sempre é docético –
uma doutrina que diz que Jesus Cristo não era um homem, ele só parecia um homem.
Eles criam que Jesus Cristo era um tipo de Espírito Iluminado. Mais ou menos como os
espíritas crêem hoje. O espiritismo tem bastante do Gnosticismo.
 Gnosticismo era sofisticado, cheio de filosofia dentro dele, metido a científico, como o
nosso espiritismo também é metido a científico. Querendo dar uma impressão que se
trata de algo científico, com explicações bem elaboradas. O número de Pais da Igreja
envolvidos na luta contra o Gnosticismo é algo impressionante. Teve quase que se
fazer um exército de homens para atacar o Gnosticismo e conseguir eliminá-lo da
Igreja. Temos que ser gratos por esses soldados que lutaram no passado, pois esse
tipo de Heresia poderia ter destruído a fé cristã. É claro que Deus esta no controle, Ele
é soberano, mas também ele usa homens, Ele usou homens. Vários tiveram que atacar
o Gnosticismo.
 O Gnosticismo é muito complexo não temos como entrar em detalhes, mas algumas
idéias típicas dele:
 Dualismo – existe um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau, na versão cristã, é
o que criou esse mundo, porque esse mundo é mau, é o Deus do Velho
Testamento. E o Deus bom que é o Pai e Jeová, são dois deuses diferentes, que
estão em constante conflito. A salvação nada mais é do que escapar desse mundo
material, porque a matéria é ruim, e conseguir ir para o mundo espiritual. E aqui
Jesus é um guia para nos levar para esse mundo espiritual. Salvação é só nesse
sentido, não tem nada a haver com cruz. É uma Heresia bem clara.
 O Gnosticismo apela muito, havia todo tipo de esquema, essas coisas que o ser
humano gosta. Um dos esquemas eram 365 níveis que se tinha que galgar de
espiritualidade. No Gnosticismo a salvação vem pelo conhecimento espiritual.
Nesses 365 níveis, em cada um havia um senhor, (os níveis eram chamados de
Eons), e uma palavra chave que tinha que ser usada para superar o senhor daquele
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lugar. David B. Calhoun compara a luta dos gnósticos com Star Wars do segundo
século.
 Hoje nós temos a Nova Era, que é um renascimento, um reavivamento do
Gnosticismo com todas as suas facetas. Sempre vai ter várias formas, nunca é uma
coisa definida, clara, é sempre meio nebulosa.
 Naquela época, uma coisa muito interessante, que vai ser muito importante na
História da Igreja, é que os Gnósticos começaram a escrever um monte, e
começaram a dizer que quem escreveu foi o apóstolo tal, começando então a
aparecer aquele monte de evangelhos. Um dos mais famosos é o de Tomé, que tem
aquelas historinhas de Jesus na infância, que Ele ressuscitou o passarinho..., tudo
falso, escrito por Gnóstico. No Evangelho de Tomé a tentativa era colocar essas
doutrinas falsas na boca de Jesus Cristo, fazer com que Ele tivesse dito aquilo. A
Igreja teve que lutar contra esse tipo de coisa. Outros Evangelhos: de Pedro, de
Judas (encontrado recentemente, que não tem nada de especial, pois todos já
sabiam que havia um monte desses evangelhos), todos eles falsos.
 O gnosticismo não morreu, mas felizmente ele se separou da Igreja graças ao
trabalho desses homens que foram muito aguerridos e fizeram um trabalho muito
bom.
Marcionismo
 Alguém já disse que esse Marcion foi o maior inimigo individual da Igreja em toda a sua
História, foi um homem que poderia ter destruído o cristianismo. De novo houve aqui os
guerreiros que lutaram contra ele.
 Marcion era filho de um bispo de uma igreja da Ásia Menor, que acabou indo para
Roma, ainda jovem, ele era influenciado pelo gnosticismo. Na verdade a Heresia do
marcionismo forçou a Igreja a definir o Cânon, porque o Marcion definiu um Cânon ele
mesmo.
 O pensamento dele é uma mistura de cristianismo com gnosticismo, com docetismo.
Seu herói era Paulo. F.F.. Bruce tem uma frase interessante que diz: ”Ninguém
entendeu tão bem Paulo, nos primeiros séculos como Marcion, e ele entendeu
completamente errado”.
 Marcion achava que o Deus do Velho Testamento, criou esse mundo com insetos, e
feras, e sexo, coisas que ele não gostava. Para ele a matéria era do mal, e o corpo era
a coisa mais odiosa já criada. Tertuliano inclusive fez uma chacota do Marcion,
escrevendo assim: “Oh! Marcion, oh! Marcion, de que maneira tu vieste a existir?”.
 Os Pais da Igreja atacaram muito o Marcion e suas idéias, viam que era um inimigo
perigoso. Irineu escreveu: “Tendo dois deuses, Marcion acaba não tendo deus
nenhum”. Policarpo uma vez encontrou pessoalmente com ele em Roma, e Marcion
perguntou para ele assim: “Você sabe quem eu sou?”. Policarpo respondeu: “Sei, você
é o primogênito de Satanás”.
 O Cânon de Marcion só tinha o Evangelho de Lucas e dez epístolas de Paulo. Para ele
só isso era inspirado o restante não era. O próprio Evangelho de Lucas dele era
esquisito era todo mutilado para fazer com que o pensamento dele prevalecesse.
Vejamos um exemplo do início do Evangelho de Lucas segundo Marcion.
Evidentemente não tem coisa alguma do nascimento de Jesus, genealogia, porque ele
era docético. Jesus não era um homem, não pode ter pai, mãe, ele tirou tudo.
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Então esse “desceu” era do céu. Ele adaptou a Palavra ao seu próprio gosto, como é
muito comum fazer, é normal esse tipo de coisa até hoje em dia adaptando a Palavra
ao gosto da pessoa.

Montanismo
 Os outros dois ficam muito claros de que tratam de uma Heresia, já o Montanismo é
mais sutil, é mais difícil de identificar. Foi considerado Heresia por fim, mas foi mais
difícil de refutar. Ele é diferente dos outros dois.
 Mantano era um bispo da região da Frígia. Seu ensino dava ênfase no Espírito Santo, e
em dons miraculosos do Espírito Santo. Na metade do segundo século, mais ou menos
no ano 150, todos os dons miraculosos começaram a desaparecer da Igreja. Não havia
mais profecias, mais curas, tudo começou a desaparecer, simplesmente desapareceu,
não acontecia mais. Diante dessa circunstância podemos ter duas abordagens: o que a
maioria seguiu, de que Deus descontinuou isso, simplesmente não interessava mais
fazer, então Deus parou esse tipo de ação. Mas os montanistas não aceitaram isso,
eles alegavam de que esses dons miraculosos haviam desaparecido por causa da
apostasia da Igreja, ao mundanismo da Igreja, a Igreja não era suficientemente séria.
Eles então diziam que não era verdade que havia cessado tudo isso, eles diziam que
continuavam todas as obras do Espírito e que “Deus ainda falava através de homens
como falou através de Paulo” (Montano). Especialmente através de um homem, e é
claro, ele mesmo – Montano, e de algumas pessoas que eram do seu grupo, no caso
duas mulheres, duas profetisas, Prisca e Maximila, Há inclusive registro de que uma
vez Montano disse: “Eu sou o Deus onipotente habitando em um homem”.
 Essa era uma ênfase muito forte nos dons do Espírito Santo, ele dizia inclusive que
havia terminado a era do Filho e de estávamos entrando em uma nova era, a era do
Espírito.
 Outra ênfase muito forte no Fim dos Tempos, na vinda eminente de Cristo.
 Outra ênfase, uma disciplina muito rígida, eram extremamente acéticos, tinham uma
vida de privações, se alguém pecasse no meio deles era excluído imediatamente e sem
volta. Eles tinham essa cultura da perfeição.
 O que deixa todos os estudiosos estupefatos até hoje é o fato de que um homem
extremamente capaz e inteligente como Tertuliano, ter se encantado por essa heresia.
Tem alguns Pais da Igreja que não viraram santo na Igreja Romana nem na Igreja
Ortodoxa, um deles é o Tertuliano, o outro Orígenes. O Tertuliano é considerado Pai da
Igreja, mas ele deu essa escorregada. Até hoje não se sabe direito porque ele pendeu
para isso, se há um exagero no que os Montanistas realmente eram, ou se ele pegou
uma forma modificada, alguma coisa assim, mas ele deve ter se encantado muito por
essa parte da disciplina, pois ele era um indivíduo extremamente rígido.
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O Desafio da Ortodoxia

Para armar-se contra essas coisas o desafio da ortodoxia da Igreja que ficava firme na
verdade precisou:



Estabelecer a Fé
Manter o mistério

Estabelecer com clareza a fé e ao mesmo tempo tomar o cuidado de manter o mistério,
pois tinha que tomar cuidado para não falar demais, para não dizer coisas que desonrassem a
Deus, porque também Deus esta no Céu e nos estamos aqui na Terra. Deve-se ter cuidado na
hora de definir as coisas.
A Igreja então respondeu de três formas diferentes a essas heresias: criando um Cânon,
estabelecendo um Credo, e instituindo a figura dos Bispos.

Precisamos aprender da História, lembrando daquela frase de Lloyd-Jones, e que para isso
precisamos refletir. O que fazemos rapidamente aqui, deve nos levar a uma reflexão. Nos salmos
havia uma preocupação dos salmistas, do povo de Israel, de conhecer a História do seu povo, é o
que nós estamos fazendo aqui, conhecendo a História do nosso povo. Não é uma História
perfeita, é uma história com muitos erros, mas é a História do nosso povo.
Quando falamos das heresias, por exemplo, falamos do Montanismo, e encontramos
pessoas hoje que dizem que o Movimento Pentecostal é um Neo-montanismo. Será que deu para
perceber que o Montanismo tem semelhanças com o Movimento Pentecostal? Aquela idéia toda
do Montano? Nada disso é novo. John MacAthur explorou isso quando ele falou no livro “Os
Carismáticos”, ela mostra que esse tipo de coisa aparecendo na Igreja é coisa antiga.
Isso são reflexões que podemos fazer, aquela dificuldade de integração com a cultura,
precisamos parar para pensar nisso. Vamos fazer esse exercício de reflexão que é importante.
Algumas coisas refletimos juntos aqui, mas tem outras que precisamos refletir sozinhos.
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O Cânon, o Credo e os Bispos
Agora vamos entrar em coisa que nos afetam até hoje, diretamente ou indiretamente. Por
exemplo, o Cânon nos afeta diretamente e os Bispos nos afetam indiretamente, porque nós não
cremos em Bispos mas tem quem creia.


O Cânon
 Irineu disse que: “A autoridade da Igreja repousa sobre essas três coisas”. Havia então
uma preocupação muito grande em estabelecê-las diante do ataque das heresias. Isso é
uma resposta da Ortodoxia.
 Cânon – é a regra que deve ser seguida. Na prática o Cânon é o conjunto de livros que
compõem as Escrituras Inspiradas, ou seja, a Bíblia. Os livros eram tratados
individualmente, o Cânon é, portanto, formar o conjunto, é escolher quem entra e quem
fica fora. Como foi dito antes, desde o início o Antigo Testamento era a Escritura cristã, já
estava estabelecido, nunca foi discutido. O único que discutiu foi o Márcion. O Antigo
Testamento então foi tranqüilo, veio exatamente como os judeus o tinham. A idéia do
Cânon foi uma idéia que veio dos judeus, eles tinham feito o Cânon deles e, agora os
cristãos tinham que fazer o seu. A hora era essa, porque não podia se perder muito tempo,
pois começariam a ficar distantes demais das fontes originais. Ainda se tinha pessoas que
conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos, havia muitas testemunhas. É
claro que se passar quinhentos anos fica mais complicado de provar as coisas. A hora era
essa. Os ataques que as heresias estavam proporcionando empurraram a Igreja a fazer
isso logo.
 Que livros seriam colocados no Novo Testamento? Além dos vinte sete livros que
acabaram entrando realmente, havia muitos outros livros circulando no meio das Igrejas.
Por exemplo: o evangelho de Pedro, o Didaqué, a Primeira Carta de Clemente aos
Coríntios, a Carta de Policarpo aos Filipenses, o Pastor de Ermas. Havia dúvidas em
relação a essas obras. A situação era tal diante das heresias crescentes que era urgente
fazer alguma coisa.
 O Gnosticismo estava produzindo livros falsos, assinando com nome de apóstolo, o
Márcion estava dizendo que tudo isso não era inspirado, jogando fora os livros válidos, e
Montano dizendo que não tinha terminado a revelação. As três heresias apertam em
direção ao Cânon.
 Antigo Testamento
 Novo Testamento (lista de Atanásio - 367)
 O Novo testamento foi sendo formado por listas que havia nas Igrejas. É interessante
essa coordenação das Igrejas, isso de Igreja Católica é interessante e bonita. Eram
Igrejas em lugares completamente diferentes, numa época em que a comunicação não
era tão fácil como é hoje, elas se coordenavam. Um tinha uma lista e outro outra, então
trocavam informações em relação as suas listas para saber se o outro também tinha
aquele livro e concordava se aquele livro era autoritativo ou não. A partir dessas trocas
decisões eram tomadas e em 367 por Atanásio, se obteve a lista que temos hoje, claro
que foi um consenso.
 Uma história interessante foi uma carta, lá do ano 200, em que houve um Bispo de
Antioquia que escreveu para os irmãos de uma outra região que ele tinha visitado
aquela Igreja, relatando que ele havia mudado de opinião em relação ao Evangelho de
Pedro. Anteriormente ele havia dito àqueles irmãos que deveriam ler também o
evangelho de Pedro. Pensando melhor, ou analisando algo, ou até em conversa com
alguém, ele mudou de opinião e disse: “Não leiam o Evangelho de Pedro”.
 Princípio: Reconhecimento em vez de imposição.
 Na verdade o Cânon já estava concluído quando o último livro havia sido escrito. O
estabelecimento do Cânon é um reconhecimento não uma imposição. O Cânon, as
Escrituras, já estavam lá, mas Deus precisava conduzir a Igreja, na sua providência,
para que ela discernisse quais são esses livros inspirados, ela discerniu, e esse é um
processo muito bonito, uma coisa que foi acontecendo com muita seriedade, e que
Deus realmente conduziu a Igreja a formação do Cânon.
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É interessante como nós protestantes, evangélicos, desprezamos a História da Igreja, e
esses Pais antigos. Na verdade nós dependemos deles. Calvino nunca desprezou, ele
tinha grande apreço pelo consenso dos 5 primeiros séculos. Ali forma estabelecidas as
bases. Esses pais da Igreja, imperfeitos como eles eram, veremos depois, fizeram o
trabalho que Deus queria que eles fizessem.
Como se chegou a essa formação do Cânon? Como foi dito a uma certa diferença de
maneira de fazer.
No romanismo eles crêem que a formação do Cânon é por imposição, não por
reconhecimento. Por que um livro é Canônico, é autoritativo? Porque a Igreja diz que é.
Com essa crença, essa doutrina, deu a Católica Romana margem para que ela
pudesse alterar o Cânon. Foi o que ela fez no concilio de Trento no século XVI. A Igreja
Católica Romano só não muda o Cânon, pois ela tem muito medo de mudanças, de
instabilidade gigantesco. Para ela não deve haver instabilidade, deve permanecer tudo
igual para não gerar instabilidade.
Já no caso do protestantismo, dos evangélicos o Cânon sempre foi visto como um mero
reconhecimento, já estava lá, só precisava ser visto.
O Dr. B.B. Warfield usou uma ilustração interessante, ele fala que as Escrituras, o
Cânon, são a rodovia, a estrada e a Igreja é a placa. A colocação da placa não gera a
rodovia, a rodovia sempre esteve lá, o colocar a placa ou não, não muda a existência
da rodovia, mas a placa ajuda.
Foi isso que a Igreja fez, ela encontrou quais eram os livros e, isso foi feito pela
evidência externa e evidência interna, a externa sempre mais importante. Eles
chegaram a conclusão que inspirados eram os apóstolos e os profetas, e o que eles
escreveram veio de Deus. Então bastava localizar um texto que todos sabiam que era
um texto escrito por um apóstolo que este texto entrava no Cânon. E foi assim que foi
feito. Todos os textos existentes escrito por um apóstolo foram colocados no Cânon,
claro que alguns foram perdidos, como é o caso de uma das cartas de Paulo aos
Coríntios. Ampliaram um pouco também, para pegar aquelas pessoas que conviveram
com os apóstolos, como por exemplo, os escritos por Lucas, por Marcos, entraram
também por evidência externa, por autoridade apostólica.
A evidência interna – tinha que haver coerência no texto em relação ao restante das
Escrituras, tinha que fechar, tinha que haver uma correspondência. Isso ele buscaram
também eles fizeram essa checagem. Um exemplo interessante é do livro Pastor de
Ermas, ele foi analisado dentro desses critérios e foi reprovado. Por quê? Evidência
externa – esse livro foi escrito no segundo século, por um indivíduo romano, chamado
Ermas, que não tinha qualquer relação com algum apóstolo. A própria época que foi
escrito já indicava isso. A evidência interna – era ruim também. Analisando o livro
perceberam que era um livro preocupado com penitência, arrependimento, e
principalmente ele definia quantas vezes a pessoa podia ser perdoada pela Igreja. Tudo
isso soava estranho, não batia com o restante das Escrituras, não fechava com o
ensino bíblico. Ele até tinha bons defensores – Irineu, Clemente de Alexandria,
Tertuliano por um tempo depois mudou de idéia. Tinha também umas visões esquisitas
com relação à doutrina da Trindade. Portanto, ele não passou pela evidência externa
nem pela interna - rejeitado. Certamente ele teria definido outras doutrinas e teria
modificado o cristianismo.
Qual a situação de cada Igreja? Elas tiveram que se coordenar, pois todas não tinham
todos os livros; alguns livros que ela tinha acabaram não entrando e algum que ela não
tinha acabou entrando; realmente era assim, só que rapidamente elas tinham,
especialmente nas cidade maiores, mais influentes, porque um levava para o outro. O
interessante nessa época, e isso aparece muito claramente, os presbíteros de uma
Igreja se preocupam profundamente com os presbíteros de uma outra Igreja. Mais ou
menos como acontece no Novo Testamento. Por isso que tem a primeira carta de
Clemente de Roma aos coríntios. É uma carta relativamente fácil de ler, uma carta
muito bonita, uma carta de um pastor, se preocupando com os coríntios, como eles
estão, como estão caminhando, cuida com isso, com aquilo, bem pastoral. Essa
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preocupação mútua, uma grande cidade não deixava outra ficar sem cópia, dava um
jeito de copiar. Então se diziam – Leia também tal livro – como é que iam ler se não
tinham? Se providenciava, as Igrejas se ajudavam, os irmãos se amavam. Eles
procuravam ajudar uns aos outros. A Igreja era única não havia várias Igrejas. Havia
heresias, mas não divisões ainda, depois virão as divisões.
 O primeiro concílio para definir os livros do Cânon foi em Nicéia, no ano 325. Nesse
ano todos os bispos do Império Romano se reuniram nesse concílio, em Nicéia,
bancados pelo imperador para definir os livros entre outras coisas.
 Apesar de nessa época ser definido o Cânon, é claro que em alguns lugares havia
alguma resistência, pois em algumas Igrejas se lia livros já há muito tempo e que não
fizeram parte do Cânon, então levou algum tempo para se consolidar. Mas no fim todos
adotaram os 27 livros definidos pelo concílio, não houve resistência. A Igreja nessa
época era muito unida, e isso aconteceu nessa época porque era a época certa,
enquanto havia unidade.
 As Escrituras são inspiradas, então aquele texto foi inspirado por Deus naquele autor,
não como um ditado, mas ele estava escrevendo a palavra de Deus.
 O livro de Hebreus é um caso especial, porque mesmo sem saber quem escreveu ele
tinha autoridade apostólica, e que simplesmente tinha se perdido as testemunhas
originais de porque esse livro era lido em todo lugar, mas ele estava consolidado, e a
evidência interna dele era muito boa, ele fechava perfeitamente com o restante da
Palavra. É um livro muito rico que na verdade preencheu lacunas da Palavra, que se
analisarmos o Novo Testamento como um todo, ele lança luz sobre muita coisa que
complementa o restante.
Credos
Credo – é uma afirmação de fé. Uma das mais antigas é o que Pedro respondeu a Jesus
quando Ele perguntou – “E vocês quem dizem que eu sou?” – “Tu és o Cristo o Filho do Deus
vivo”. Essa esta no Novo Testamento. Uma das mais antigas que temos na História da Igreja é
– “Creio em Jesus Cristo Filho de Deus, Salvador”. A partir dessa frase veio o símbolo do
Peixe.
 O Peixe (Ichtys-iqtus ) – é uma abreviação, no grego, de Iesùs Christòs Theòu Uiòs
Soteèr, é um credo bem antigo também. Mas o credo que Irineu estava se referindo, em
que ele dizia que a autoridade da Igreja repousava, era o credo dos apóstolos.
 O credo dos apóstolos
 “Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu
único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à direita
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na Santa Igreja Católica; na comunhão dos santos; na remissão dos
pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.”






Existe uma história muito interessante em que se diz, que os apóstolos sentaram, antes
de ir para o mundo evangelizar, e aí Pedro começou – “Creio em Deus Pai, todopoderoso”, e foi seguido logo depois por André, “e em Jesus Cristo, seu único filho,
nosso Senhor”, e assim por diante cada apóstolo falou um pedaço do credo apostólico,
até que terminar com Mateus que falou a parte final. É claro que isso é uma lenda, é
evidente que não foi assim que aconteceu. O credo apostólico não foi feito pelos
apóstolos, ele na verdade era uma fórmula utilizada nos batismos naquela época. O
indivíduo que ia se batizar tinha que afirmar aquelas verdades, e isso acabou pegando
como a fé da Igreja, resumida.
O Cânon são os sessenta e seis livros, mas eles achavam que precisava deixar claro o
que é essencial, o que tem que ser tirado dali, que não podia ser negociado. Surgiu
então o credo apostólico. Não exatamente dessa forma, por exemplo, “desceu a
mansão dos mortos“, foi inserido muito tempo depois.
Nessa época surgiu também a regra da fé.
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A regra da fé
 O próprio David B. Calhoun disse: “Eu não sei o que é a regra da fé”. Ninguém sabe. A
regra da fé era a ortodoxia passada de Pai da Igreja para Pai da Igreja, ou de Bispo
para Bispo. Não era uma coisa que era passada para a Igreja.
 Orígenes disse: “A regra da fé é aquilo que foi passado pelos apóstolos por meio da
ordem da sucessão”.
 Não dá para definir muito claramente o que é a Regra da fé, mas de alguma maneira se
achava que de Bispo para outro se passava a verdade, a ortodoxia.

Bispos
 Novo Testamento e Primeiro Século: Presbíteros e Diáconos.
 No Novo Testamento e no primeiro século o modelo era aquele que conhecemos de
liderança da Igreja, com Presbíteros e Diáconos.
 No início do segundo século já começa a haver uma maior centralização do poder na
mão de um único presbítero. Começa a aparecer em vários lugares. Há sempre um
presbítero que se destaca mais, que conhece mais, que é mais influente, e esse
presbítero começa a ganhar uma importância maior, e isso começa a ser incentivado
por alguns Pais da Igreja.
 Apoio
 Inácio de Antioquia – início do II século – Bispo único
 Por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João, já falava, no início do
segundo século, a respeito de um único Bispo, ou Presbítero que deveria ficar
acima dos outros. Essa é a forma tríplice de governo da Igreja. Passa a haver três
tipos de liderança, Bispos, Presbíteros e Diáconos.
 Irineu de Lion – fim do II século – sucessão apostólica
 Irineu de Lion piorou tudo quando ele introduziu a idéia da secessão apostólica. Ele
criou a idéia de que o Bispo tinha que ser uma pessoa que pudesse provar a sua
ligação aos apóstolos.
 Começando a cometer esses erros, e a circular de um para outro e começa a afetar
a Igreja. Isso deve ter ocorrido por uma série de motivos. Temos, por exemplo, o
registro de que Cipriano que começou a dar instruções para outros presbíteros
dizendo o que eles deveriam fazer. Tem envolvido aí questões de personalidade,
questões de orgulho, um querendo ser mais do que o outro e, tudo isso acabou
afetando a Igreja, de uma maneira ou de outra acabou se tendo a figura do Bispo.
 Por quê? Eficiência e Ortodoxia
 Por que os Bispos passaram a ser uma coisa importante? Por uma questão de
eficiência, porque se a liderança estiver na mão de uma só pessoa é mais fácil
tomar decisão, é mais fácil reagir rápido a alguma coisa que aconteça. David B.
Calhoun comenta que no modelo presbiteriano ele crê que é bíblico, mas não
necessariamente é o mais eficiente. Às vezes para tomar uma decisão leva uma
vida. A idéia era de eficiência, um Bispo com poder na sua mão, resolvia
rapidamente qualquer problema que acontecesse.
 Outra idéia por trás da criação, do estabelecimento desses Bispos, era o
fortalecimento da Ortodoxia. Pode ser visto como uma faca de dois gumes. Se o
Bispo for fiel, realmente vai ser um indivíduo que vai sustentar a Ortodoxia,
agora se ele não for fiel, sozinho pode levar toda a Igreja para um caminho
errado.
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Igrejas mais importantes
Essa idéia de poder na Igreja, de centralização de poder, foi levando a outros aspectos
também danosos depois. Na verdade é assim, se temos um Bispo em cada cidade, haveria o
estabelecimento de uma gradação entre os presbíteros naquela cidade, pois existe um
presbítero que é o mais importante, o que tem mais autoridade, o que é mais reconhecido. Só
que a mesma idéia pode ser extrapolada. Vamos fazer uma comparação, uma coisa é ser um
Bispo de São Paulo e outra é ser Bispo de Oiapoque. A importância que o Bispo de São Paulo
tem é diferente da importância do Bispo de Oiapoque. Isso aconteceu realmente naquela
época. As Igrejas mais importantes logo se destacaram.



Oriente: Jerusalém, Cesareia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla.
Ocidente: Roma

Tudo tem explicação histórica, tudo que a gente crê tem um fundo histórico, não existe
teologia sem história. Vejam o que começa a aparecer, e vamos ver mais coisas que
começaram a acontecer que foram levando numa certa direção. Aqui já temos uma direção,
poder descentralizado no oriente, como é até hoje e, poder centralizado no ocidente.
Irineu foi um grande homem de Deus. Combateu os Gnósticos de maneira exemplar,
extremamente útil para a Igreja, só que também ele prejudicou. A idéia da sucessão apostólica
não ajudou muito e essa frase é de uma infelicidade tremenda: “É um caso de necessidade
que todas as igrejas deveriam concordar com essa igreja, por causa da sua preeminente
autoridade”. Ele aqui esta falando de Roma. E depois só pioram.
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Os Pais da Igreja Primitiva
Quem são?
É um grupo de homens formidáveis, mas os seus escritos para nós soam estranhos e
distantes. São os líderes da Igreja depois dos apóstolos.






Líderes da igreja depois dos apóstolos.
 Uma das coleções de escritos dos Pais tem 400 volumes e mais de 100.000 páginas.
David B. Calhoun fala que o professor dele, quando ele estudou Priston Seminario, disse
que quando eles fossem para a biblioteca para ficarem parados em frente da coleção e se
humilharem diante dessa coleção. Ele continua dizendo: “Essa parte foi fácil, o difícil era se
ele mandasse a gente lê”. É muita coisa escrita. Salomão tinha razão quando disse que
não há limite para se fazer livro. Tudo que eles escreveram foi importante.
 Esses Pais são famosos mais pouco conhecidos. Por que são poucos conhecidos? Por
serem difíceis de ler, extremamente prolixos. O que escreveríamos em uma página eles
levariam seis ou sete. Fazem sempre digressões (quando se começa falando um assunto
e muda-se para outro sem concluir o primeiro, indo para um terceiro assunto, não
concluindo nem o primeiro nem o segundo). No Novo Testamento tem um autor que
costuma fazer digressões, e que por isso os estudiosos não acreditam que o livro de
Hebreus tenha sido escrito por ele, Paulo, pois essa carta não contém digressões e as de
Paulo contém. Quando Paulo começa a falar de Jesus Cristo ele esquece do que estava
falando. O autor de Hebreus é preciso. Não é uma característica tão ruim assim, mas
realmente dificulta a leitura.
 Eles tinham um excesso de figuras e simbolismos. Por exemplo, Clemente de Roma em
seu livro quando falava sobre a construção de Deus, falando que cada um de nós é uma
pedra, que Deus levanta através da estrutura do evangelho, que a roldana é Cristo,... , e
começa a ficar complicado que logo não se entende mais coisa alguma. É muita coisa.
Tudo tem uma ilustração, ficando realmente muito difícil de ler, uns mais e outros menos.
Mas foram pessoas fundamentais para a História da Igreja.
 O David B. Calhoun recomenda ler a principal obra de Agostinho – Cidade de Deus – que
alguém já disse que é um livro “sobre tudo o que há”. Só lendo mesmo para se ter uma
noção sobre o que é que significa essa afirmação.
Divisão tradicional: Ante-nicenos, Nicenos e Pós-nicenos.
 Existe outra coleção, que inclusive circula na internet, com 38 volumes, bem mais
modesta. Essa coleção é dividida em três períodos, os Pais: Ante-nicenos (antes do
concilio de Nicéia), Nicenos (durante o concílio de Nicéia) e Pós-nicenos (após o concílio
de Nicéia).
Clemente de Roma – no ano 96 escreveu a carta aos coríntios, talvez seja o primeiro dos
Pais.
 Aonde é que termina? Uns dizem que termina com Agostinho, no século quinto, outros
levam para muito mais longe, dizem que Bernardo de Claraval é o último Pai. Para a Igreja
oriental, Igreja Ortodoxia a era dos Pais ainda não acabou. O David B. Calhoun fala que
um patriarca de Constantinopla que estava lá no seminário e perguntaram para ele:
“Quando é que terminou a era dos Pais?”. Ele falou: “Como assim terminou? Eu estou vivo!
Para a Igreja oriental não terminou ainda, eles continuam usando a figura dos patriarcas.
 Eram homens de várias regiões e etnias, sempre em volta do Mar Mediterrâneo.
Geralmente escreviam em grego, eram de fala grega.
 Por que são chamados de Pais? Não porque eles fossem perfeitos, mas eram ouvidos e
respeitados por toda a Igreja, como um pai. Eles também permaneceram firmes pela
verdade. De perfeito eles não tinham nada. Temos o exemplo de Tertuliano que acabou
cedendo à heresia montanista e que era uma pessoa que gostava de uma briga. Jerônimo
era muito insuportável, ele era intratável, ranzinza, rabugento, ninguém gostava dele. Cirilo
perseguia violentamente seus oponentes. Esses são alguns exemplos para mostrar que de
perfeitos eles não tinham nada.
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Ortodoxos (?)
 Quando lemos os pais vemos que muitos deles foram acusados de Heresia. Por quê?
Porque a doutrina não esta bem estabelecida, não ainda uma clareza sobre a verdade. O
que é verdade, o que não é verdade. Falham às vezes na doutrina da Trindade, pois essa
doutrina ainda não esta bem clara. Sempre é um terreno perigoso, quando se começa a
escrever sobre isso, corre-se o risco de ir longe demais. Como também escrever sobre a
Soberania de Deus, corre-se o risco de ir longe demais.
 De qualquer maneira a Igreja antiga honrou seus líderes e, eles são chamados de Pais. A
maioria deles foi considerada tanto pela Igreja Católica Romana como pela Igreja
Ortodoxa, santos. Alguns não, como Tertuliano que seguiu uma heresia, e Orígenes que
falava muita bobagem.



Nove Importantes Pais
 Eles são muitos, vamos ver apenas alguns exemplos em certa ordem cronológica.
 Clemente de Roma – (? – 99). É um típico pastor. A carta de Clemente aos Coríntios é
uma carta fácil de ler, é uma carta curta.
 Policarpo – (? – 155) – Bispo de Esmirna, foi discípulo de João e disse aquela famosa
frase: “Oitenta e seis anos eu servi ao meu Senhor e Ele nunca me falhou, como é que eu
vou poder agora negar a Cristo Jesus meu Rei”.
 Justino Mártir – (100 – 165) – Justino Mártir viveu na época dos apologistas, e é
considerado o principal deles pelo fato de ter defendido a fé tanto contra os judeus como
contra os pagãos. Tinha uma escola em Roma aonde vinha muita gente aprender com ele.
Paulo lá em Atos já aparece essa idéia das pessoas virem à casa do mestre e aprenderem
com ele.
 Taciano – (? – 185) – Aluno de Justino Mártir. Veio da Assíria para estudar em Roma com
Justino Mártir. Era um cristão bastante radical. Começou a traduzir coisas para o Siríaco,
começando a aparecer às primeiras traduções da Palavra, pois ele foi para Roma aprender
com Justino e depois voltou para Assíria. Assíria é vizinha de Israel, a leste. Escreveu a
diatessaron, que é a primeira Harmonia dos Evangelhos (uma tentativa de fazer os quatro
Evangelhos em um único, colocar cronologicamente os acontecimentos, fechando numa
história só).
 Irineu – (? – 202) – Aprendeu muito com Policarpo. Também é de Esmirna (Ásia Menor),
ouviu muito Policarpo e acabou se tornando um missionário, indo para Gália (hoje França).
Saiu do lugar onde era o centro do pensamento cristão e foi para Gália, bastante longe na
Europa, para pregar aos pagãos. Ele lembra muito Jônatas Edwards que foi para o meio
dos índios e, lá ele escreveu as grandes obras dele. O fato de estar isolado fez com que
ele escreve e escrevesse muito. O livro dele em vários volumes, Contra Heresias, onde ele
atacou o Gnosticismo, o Marcionismo, foi escrito lá. Ele é realmente um missionário, ele
aprendeu a língua, e todo aquele esquema que se conhece de missões.
 Tertuliano – (160 – 220) – Era muito radical no isolamento do mundo. Era um advogado
que se tornou teólogo. Algumas pessoas acham que foi bom, ele ter sido um advogado,
porque ele trouxe para dentro do cristianismo uma linguagem tanto quanto legal, do direito.
Outros acham que isso não foi bom. É um dos Pais mais interessantes de ler, segundo se
diz. Ele tem frases de efeito que são ditas até hoje: “O sangue dos mártires é a semente da
igreja”. Um aspecto também pitoresco a respeito dele é que ele é famoso por ter criado
centenas de novas palavras no latim, 509 substantivos, 284 adjetivos e 161 verbos. Tem
uma palavra que ele criou e todos nós usamos – Trindade.
 Clemente de Alexandria – (150 – 217) – Vinculado a uma escola em Alexandria, famosa
escola cristã, tipo um seminário. Foi aluno de Pantenos (foi um professor dessa escola em
Alexandria, e foi para Índia consolidar o trabalho de Tomé, foi missionário também). Todo
esse pessoal de Alexandria gostava muito do conhecimento, inclusive do conhecimento
pagão, Aristóteles, Platão, todos esses grandes filósofos gregos. Quando nós tratamos dos
apologistas falamos de Clemente, inclusive da tensão entre o cristianismo e a cultura.
David B. Calhoun diz que provavelmente Clemente é um Pai da Igreja que todos gostariam
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dele, por que ele é realmente tipo amigo, pai, uma pessoa agradável. Conhecia muito,
extremamente inteligente. Foi professor dessa escola em Alexandria.
Orígenes – (185 – 254) – Sucessor de Clemente, talvez mais genial que ele, mas que
pisava na bola às vezes. Mais novo 35 anos que Clemente, também professor na escola
de Alexandria. Começou a escrever no ano 215, e escreveu livros sobre tudo que se pode
imaginar. Livros apologéticos, comentários da Bíblia inteira naquela época, exposições
bíblicas, e a primeira Teologia Sistemática, que é o livro dele sobre os princípios
fundamentais. Todos têm sentimentos duvidosos em relação a Orígenes. Não existe santo
Orígenes. Por quê? Porque o que se diz a respeito de Orígenes é o seguinte: “Quando ele
é bom, ele é muito bom, mas quando ele é ruim ele é muito ruim”. Essa é a frase chave a
respeito de Orígenes. Ele trouxe muitas coisas boas para a Igreja, mas também trouxe
umas doutrinas estranhas que ninguém engoliu. At 3:21 – “ao qual é necessário que o céu
receba até aos tempos da restauração de todas as causas, de que Deus falou por boca
dos seus santos profetas desde a antiguidade”. “... até aos tempos da restauração de
todas as causas”, pronto aí o Orígenes disse que significava que todo o mundo vai ser
salvo, doutrina universalista, até o Diabo. Como todos têm livre arbítrio tudo pode começar
outra vez. Satanás cai outra vez.... É só um exemplo para se ver que quando ele é ruim ele
é muito ruim. Ele não é sempre tão ruim assim não, tem que saber separar o joio do trigo.
Cipriano – (200 – 258) – Foi Bispo de Cartago. Ele é importante porque tentou definir o
que é a verdadeira Igreja. Falou muito sobre a Igreja. Uma frase famosa dele: “Ninguém
tem a Deus como Pai se não tiver a Igreja como mãe”. Pode ser interpretada de várias
maneiras. Até Calvino citou essa frase. Cada um cita como uma coisa diferente em vista.
Cipriano acabou estando no meio de uma controvérsia que vamos falar mais adiante,
Controvérsia Donatista.

Como deveríamos ver os Pais?






Catolicismo Romano e Ortodoxia Oriental – Veneração.
 Têm eles como santos. É uma posição errada, pois de santos eles não tem nada, já
deu para perceber, é só olhar para a história deles, eles não tem nada de especial, eles
são cristãos. São santos nesse sentido, mas santos no sentido que essas Igrejas crêem
que um santo deve ser, com certeza eles não são.
Protestantes – tendência de ignorá-los.
 Acham que esses pais são da Igreja Católica Romana. Isso é de uma Igreja única, não
existem várias igrejas. Aqui era uma Igreja única. Qualquer Igreja cristã que exista vem
daí. Aqui é origem comum, depois terão bifurcações. Os protestantes têm uma
tendência de ignorá-los, o meio reformado dá uma colherinha de chá para Agostinho,
mas fica nisso. Quem não é do meio reformado ignora praticamente todos eles e, as
Igrejas mais modernas nem sabem que houve uma História da Igreja.
Posição adequada – são seres humanos que estavam algumas vezes errados, mas que
foram freqüentemente guias fiéis.
 Devemos olhar para eles como seres humanos que estavam algumas vezes errados,
mas que foram freqüentemente guias fiéis, que sustentaram a Igreja, que colocaram a
Igreja no caminho certo, e que foram usados por Deus para isso.
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Clemente é chamado de Papa, ou
seja, Papa Clemente I. Ele abominaria
esse título, mas é dado a ele. Assim como
Pedro que não tem nenhum registro de
que si quer ele tenha sido um presbítero
em Roma. Ele era apóstolo, circulava
pelas Igrejas, não era um dos presbíteros.
Então ele não era Bispo de Roma, e
conseqüentemente não foi o primeiro
Papa. Então a afirmação de que Pedro foi
o primeiro Papa não é uma afirmação
histórica, e sim uma afirmação dogmática,
para garantir uma certa doutrina.

Os escritos dessas pessoas tem muitas cópias e em vários lugares. Provavelmente no
acervo do Vaticano, tem cópias. Alguns têm cópias mais antigas outros cópias mais recentes. A
maioria dos manuscritos antigos está na Inglaterra, pois já houve tempo em que ela foi a dona do
mundo. Todos os arqueólogos eram ingleses e, todas as descobertas eram “trazidas” para a
Inglaterra. Muito estão nos Estados Unidos, porque foram comprados. Sempre são cópias e
muitas. Os originais provavelmente estão perdidos, algumas dessas obras si quer existe o
original. Por exemplo, a obra de Celcius, “A verdadeira Razão”, foi reconstruída, 90% dela, só
com as citações que o Orígenes faz dela. A Obra mesmo não existe. Tudo isso são recursos
históricos que se usam para reconstruir livros antigos. Como já falamos uma grande perda foi a
queima da Biblioteca de Alexandria, pois certamente ela teria cópias de todos esses manuscritos.
Nós falamos dos líderes, dos homens que estiveram à frente da Igreja, os principais lideres.
Eles sempre escrevem muito. Provavelmente daqui a 200 ou 300 anos a Igreja estará falando de
homens que defendem a fé hoje, como John MacArthur. Vai estar falando com toda certeza, pois
são líderes reconhecidos mundialmente e que escrevem muito. Não é diferente. Às vezes nós
temos a noção de que somos muito diferentes daquelas pessoas de dois mil anos atrás. Nós
somos iguais, talvez só mais acomodados, as coisas são mais fáceis para nós. Mas a nossa
forma de pensar, as nossas atitudes, é tudo a mesma coisa, não é diferente. As coisas sempre se
repetem, os líderes vão escrever sim, mandarão cópias dos livros para os outros, serão
reconhecidos, serão avaliados, haverá críticas, sempre a mesma coisa. Nunca se iluda com esse
tipo de pensamento que naquela época era diferente. É claro que lugares que não há civilização
são diferentes. Uma tribo indígena, onde tudo é bem arcaico, tudo é diferente.
Aqui é Império Romano, boa parte dos gênios da humanidade estava aqui.

1

Os Cristãos Primitivos


Igreja
Como é que era a vida de adoração, como é que era o culto? Como é que funcionava tudo
isso naquela época. Temos fontes para sabermos como é que era. Temos o Didaqué, o livro
de Hipólito (um presbítero de Roma no século III, bem encrenqueirinho, mas escreveu um livro
interessante – A Tradição Apostólica – que fala muito como a Igreja funcionava), a Primeira
Apologia de Justino Mártir, e as próprias cartas de Plínio, o governador da Bitínia, para o
Imperador Trajano, pois nelas ele falava como a Igreja funcionava, tudo isso são fontes para
sabermos como que a Igreja funcionava naquela época.
 Culto no Dia do Senhor
 O povo de Deus se reunia fielmente no Dia do Senhor. Não dá para marcar quando que
começou a idéia do Dia do Senhor, pois isso sempre existiu na Igreja. Naquele tempo
os presbíteros acreditavam firmemente naquele texto de Hebreus 10:25 – “Não
deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações, e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima“. Então quando
alguém faltava ao culto no Dia do Senhor, diziam para a congregação que eles
estariam rasgando e despedaçando o corpo de Cristo.
 Há escritos que indicam que em muitas congregações, havia culto não só no Dia do
Senhor, mas também em vários dias durante a semana, em alguns lugares o culto era
todos os dias. Mas o Dia do Senhor era o principal.
 Também já desde o início, como encontramos no livro de Hipólito, vemos a idéia do
Tempo Devocional, em que sozinho orava a Deus, lia as Escrituras.
 Um trecho do livro do Hipólito – “Que todo homem cristão e mulher cristã, quando
acordar de manhã e, antes de fazer qualquer trabalho, lave suas mãos e, ore a Deus e,
só então vá ao seu trabalho. Mas se houver instrução na Palavra de Deus, todos
devem preferir ir aquele lugar, reconhecendo em seu coração que é Deus que eles
estão ouvindo no instrutor”. Já a idéia de que a pregação era uma forma que Deus
usava para falar com o seu povo. “Quando houver um dia em que não há instrução,
cada um pegue um livro santo e leia-o suficientemente”.
 As referências mais antigas ao Dia do Senhor já usam o termo “Primeiro Dia”. Sempre
foi no primeiro dia. Essa história de que tinha que ser no sábado só tem sentido para o
judeu. Se for cristão o dia é o Primeiro Dia. Esse debate é um debate tão árido,
desnecessário. A Igreja nunca usou o sábado. Justino Mártir já na sua primeira
Apologia fala que “nós cristãos nos reunimos no Dia do Sol, era como era chamado o
primeiro dia. Ele dizia isso porque “no primeiro dia Deus estabeleceu a ordem no meio
do caos”, e também os cristãos “no primeiro dia Ele ressuscitou a Cristo e, estabeleceu
a nova criação”. Essas são as justificativas para ser no Primeiro Dia.
 As reuniões eram muito, mas muito cedo, sempre antes do sol nascer, eles diziam que
era na hora do canto do galo.
 Por que isso? Provavelmente porque as pessoas tinham que trabalhar, não existia essa
folga que nós temos hoje, ou também por uma questão de privacidade, para se
protegerem. Em alguns lugares pode ser por esse motivo. Eles se reuniam em casas,
não existiam templos, Igrejas. Isso foi aparecer muito tempo depois. A casa da reunião
normalmente era a casa do próprio pastor, que era adaptada. Ele morava em uma parte
e a outra parte era usada para fazer as reuniões. Era muito comum derrubar paredes
para aumentar o espaço, e poder reunir as pessoas ali para o culto.
 Havia sempre leitura da Palavra, e pregação. A leitura da Palavra em algumas ocasiões
era de um livro inteiro, era às vezes a oportunidade que aquele escravo tinha de ouvir
as Escrituras, pois ele não tinha em casa. A pregação poderia ser de um outro texto
das Escrituras ou em cima do próprio texto que foi lido. Vinha então o presbítero e
explicava aquilo, esmiuçava. Como é hoje, sem diferença alguma.
 Havia oração e, ela quase com toda certeza era de pé. As pessoas oravam em pé.
Ainda hoje a Igreja Livre da Escócia é assim. Eles ficam de pé para orar e sentam para
cantar, no modelo da Igreja Primitiva e dos tempos da Reforma também. A oração
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normalmente era feita por algum dos líderes, um dos presbíteros ou um diácono. Ele
elevava a voz em oração, eram orações mais responsivas, mais litúrgicas. Não é só a
Igreja Católica Romana que tem esse tipo de oração, algumas protestantes também
têm esse tipo de oração, oração decorada, onde um indivíduo puxa e a congregação
responde.
 Boa parte das descrições que nós dispomos não mencionam os cânticos, mas também
muitas outras mencionam, é quase certo que todas as Igrejas cantavam Salmos e,
depois mais tarde, Hinos.
 A Ceia do Senhor era celebrada todo domingo, e só participava da Ceia do Senhor
quem era batizado. Os catecúmenos, os que ainda não tinham sido batizados e os
visitantes eram dispensados, nem ficavam no local em que a Ceia era celebrada. Os
sacramentos tinham uma importância muito grande para a Igreja Primitiva.
Batismo
 No segundo e terceiro século começa a acontecer um fenômeno estranho. O batismo
começa a ser cada vez mais adiado, cada vez as pessoas são batizadas mais tarde. A
questão do batismo é uma confusão, é um problema sério. Começou a crescer uma
estranha visão de que o batismo lavava os pecados, era algo muito grave voltar a pecar
depois de ser batizado. O batismo só podia ser um, não podia ser dois batismos.
Começaram então a adiar o batismo para que não houvesse o risco do indivíduo pecar
e não ter mais como lavar o pecado. Essa prática anti-bíblica foi ganhando força em
várias Igrejas. Com isso passou a levar muito tempo para o batismo. Havia muita
instrução e preparação para os catecúmenos. Eles eram cobrados, exigidos, provados,
praticamente faziam um seminário para serem batizados. Para ter uma idéia do tempo,
poderia ser três anos o tempo que ficava sendo treinado, estudando, aprendendo com
os mestres. Os mestres iam ensinavam, percebiam se o indivíduo estava crescendo ou
não, se era fiel ou não, eles cobravam. Os catecúmenos poderiam usar o título de
cristão, mas ainda não eram dos fieis, pois esses eram os batizados.
 De qualquer maneira a Igreja passou a ser muito cuidadosa com o batismo. No final da
preparação do catecúmeno era comum ele ter que fazer uma série de vigílias (passar a
noite inteira acordado, orando, lendo a Palavra), jejuns. Eles eram exigidos, para se
tornar cristão não era fácil. É claro que a qualidade do indivíduo que acaba chegando lá
no fim da linha, é de primeira. São indivíduos que vão morrer na espada e não voltarão
à trás. São, por exemplo, os soldados de Sebaste, que vão congelar até a morte e não
vão voltar a trás. Isso acabou tendo um efeito de fortalecimento da Igreja. A pergunta é
a seguinte – É bíblico? Mas uma coisa chama a atenção, a importância que era dada
para a Ceia, ela era resguardada como um tesouro, em que poucos tinham acesso,
poucos poderiam entrar, não era para qualquer um. O catecúmeno antevia aquele
momento. Passou a ser comum fazer os batismos sempre no domingo de Páscoa, que
passou a ser a primeira data importante para o cristianismo, além do Dia do Senhor.
Inclusive depois a questão da marcação da data da Páscoa, passou a ser um problema
sério, uma confusão.
 O sentido do batismo não era claro. Como já foi dito estava ligado a remissão de
pecados. A própria idéia do pecado original veio do batismo, ao invés de ser o
contrário, o batismo vir do pecado original, era estranho. Era mais ou menos assim –
existia o batismo e, ele tinha que significar alguma coisa, e ninguém sabia o que.
Acabaram encaixando um significado nele que não é o bíblico.
 O Didaqué ensinava que só poderia haver um batismo. Começaram esses outros livros
a influenciar. Até hoje todos crêem que só pode ter um batismo, a não ser que algum
deles não foi válido. É como nas Igrejas Batistas, uma pessoa que era Católica
Romana e foi batizada quando criança. É comum ela se batizar novamente, mas só
porque considera inválido aquele primeiro, pela fé que ela tem. O Didaqué disse que é
um batismo só, e ficou.
 Passou a ser um problema sério a questão dos pecados que são cometidos depois do
batismo. Mais para frente, vamos ver os tipos de problemas que isso gerou. Tudo tem
uma explicação histórica, nada é isolado, tudo tem uma razão de ser.
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O modo do batismo cada um quer puxar a brasa para sua sardinha. Cada um tem sua
opinião. O modo bíblico é esse, modo que a Igreja sempre usou é esse aqui... A igreja
já se dividiu tempo demais por causa disso. Existem referências no material que temos,
daquele tempo, em relação ao batismo por aspersão, por efusão, e por imersão.
 Didaqué diz que a água tem que ser corrente, e fria. Existem várias descrições
diferentes de como o batismo era feito. Hipólito diz que em Roma o batizando ficava
com água pela altura dos joelhos, ficando a critério de quem estava batizando se ele
deveria mergulhar a cabeça dentro da água ou se simplesmente se pegava o recipiente
e fazia por efusão, derramando a água na cabeça dele. Tertuliano diz que o batizando
era imerso e depois que ele saia era aspergido água nele. Esse ai era um problema.
Ele criou confusão. A final de contas é imersão ou aspersão? Tudo indica que a
maneira de fazer era variada e não era um motivo de divisão naquela época. O mais
importante era a seriedade com que se encarava o batismo e não como ele era feito.
 Muita confusão no aspecto – batismo de crianças. Esse sempre foi também um
problema na História da Igreja, continua sendo um problema, batiza não batiza. O
batismo infantil pelo que se pode ver do ponto de vista histórico é uma prática bastante
antiga, mas sempre foi polêmica. O pensamento era muito confuso.
 Primeira pergunta que os teólogos se faziam – A criança é inocente? Se ela for
inocente não precisa lavar pecado, não precisa batizar. Se ela nasce pecadora, a
abordagem é completamente diferente. Os Pais têm várias formas de ver essa
situação. Tertuliano se opôs ao batismo infantil, mas o motivo não esta muito claro. Ele
na verdade tinha a preocupação com relação ao pecado após o batismo, pois se
batizava o bebe, lá na juventude ele vai pecar, e aí? Cipriano achava que tinha que
batizar o mais rápido possível. Agostinho disse que a criança nasce pecadora e que
não demora muito para ela começar a manifestar a natureza pecaminosa dela em
pecados visíveis. Cipriano também cria assim, e dizia que não era nem para esperar
aqueles oito dias, que alguns estavam esperando por causa da semelhança que eles
estavam fazendo com a circuncisão. Ele dizia – “Batiza o quanto antes porque se
morrer...”. Ele também dizia que o bebe chora quando nasce, não é por causa de
alguma sensação que ele tenha, ou por causa do parto, ou alguma coisa assim, mas
porque ele sabe que é pecador.
 Vejam que na questão do batismo há muita confusão até hoje. O batismo,
especialmente o batismo infantil, era uma prática em busca de uma teologia. Eu tenho
a coisa, mas não sei por que é que eu faço. Depois com a Reforma essas coisas
começam a ser mais aplainadas, começando a ficar um pouco mais claras. Vamos
começar a perceber o quanto nós temos que ser gratos a Reforma, pois a coisa esta
começando a complicar, e começa cedo o tipo de pensamento estranho.
Vida Cristã
 Casamento Cristão
 A visão deles é de plena cresça em Hb 13:4 – “Digno de honra entre todos seja o
matrimônio, bem como o leito sem mácula; porque Deus julgará os impuros e
adúlteros”. Claro que alguns seguindo os conselhos de Paulo, lá em I Co 7 para
não se casarem, pois era sofrimento em cima de sofrimento. Em filmes vimos que o
indivíduo não tem medo algum de morrer, mas se o bandido pegar alguém da
família, muda tudo. Ele muda da água pro vinho. Então evidentemente que naquelas
condições, de perseguição muitos optaram por não se casarem, para não empilhar
sofrimento sobre sofrimento e, para que isso também não fosse uma pedra de
tropeço para eles.
 O casamento era honrado por todos. Clemente de Alexandria disse: “Por todos os
meios então devemos nos casar, tanto para o bem do nosso país, como para
sucessão dos filhos e, para o completamento do mundo, já que ele pertence a nós”.
 Dentro do casamento e, só dentro do casamento, o sexo é bom, certo e apropriado.
Deve ser praticado e honrado. Lembrem-se que os cristãos viviam em um época de
dois extremos, tinham os Gnósticos, anticorpo como Márcion, que também era um
deles, em que tudo que era da matéria era ruim, sendo totalmente avessos ao
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casamento, ao sexo. Tinham também as perversões, as orgias romanas, todo tipo
de perversidade sexual. Os cristãos viviam no meio da sociedade em que tinha
esses extremos. Eles tinham a posição bíblica.
 Crescente valorização do celibato
 Clemente de Alexandria colocou assim: “A atividade sexual deve estar limitada ao
casamento, e deve ser exercida como um esforço reverente e cheio de propósito”.
Mais tarde com o fortalecimento do ascetismo (viver uma vida de privações) e do
monasticismo (ser um monge, se isolar da sociedade) o celibato (não se casar)
começou a ganhar força ao longo do tempo, e logo Hb 13:4 foi ficando diferente:
“Digno de honra entre todos seja o matrimônio, mas o celibato ainda mais...”. Depois
de mais um tempo mudou de vez: “Digno de honra entre todos seja o celibato, e o
matrimônio seja tolerado...”. Mais ou menos assim que ficou o pensamento da
Igreja.
 No início se tinha uma visão bem boa e bem clara a respeito do casamento.
Sociedade
 No mundo, mas não do mundo.
 O grande problema da vida do cristão em sociedade é a tensão dele com o mundo.
Deveria ser um problema até hoje, mas infelizmente para muitos não é mais. Essa
tensão com o mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Fomos colocados nessa tensão pelo Senhor. Ele pediu expressamente para o Pai
que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal.
 Diogneto diz o seguinte: “Nós pertencemos a esse mundo, somos cidadãos desse
mundo, nós fazemos, dentro do limite da nossa fé, todas as coisas que as outras
pessoas fazem, e ao mesmo tempo nós somos estrangeiros”. Sempre isso trás
dificuldades e problemas.
 Um aspecto interessante a respeito do cristão na sociedade, é que eles eram próvida. Os cristãos começaram a ser conhecidos por serem as pessoas que
ajuntavam as crianças que eram jogadas fora. Existe uma carta do ano 1 antes de
Cristo, de um marido que tinha viajado e mandou uma carta para a esposa, uma
carta de amor e romântica. A esposa estava grávida. Em um determinado momento
ele diz para ela o seguinte: “Se for menino, fique com ele, se for menina jogue fora”.
Essa era a cultura da época. Não é só assim como coisas que sabemos que
acontece na China, que as meninas são jogadas fora, e menino não. Os meninos
eram jogados fora também, por exemplo, numa gravidez indesejada, e algo assim.
 Isso acabou sendo uma oportunidade de testemunho para os cristãos, porque eram
eles que juntavam as criancinhas, e a adotavam. Os cristãos eram contra o aborto,
que eram também praticados. O aborto era menos praticado do que jogar o filho
fora. Por que será? Pelo risco da mãe morrer nessa prática, agora o bebe poderia
morrer. Aquela idéia de que “a minha vida é mais importante do que a do meu filho”.
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Respeito à vida, compaixão dos necessitados e preocupação com a decência.
 Os cristãos tinham muita compaixão pelos necessitados. As coletas que eles faziam
eram sempre para os necessitados, para caridade. A Igreja tinha pouco custo, como
vimos as Igrejas eram nas casas e os pastores não eram sustentados pela Igreja.
Era um profissional de alguma categoria. Bispos e presbíteros eram homens das
mais diversas ocupações profissionais. No terceiro século temos registro de um
Bispo de Roma, chamado Calisto, que era um escravo. A Igreja desde o início foi
uma sociedade diferente das outras, em que um escravo poderia chegar ao posto
mais alto dentro da Igreja, porque não é questão de mérito pessoal, do mundo, mas
sim de vida espiritual.
 Eles cuidavam dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos prisioneiros. Também
eram pró decência, e pró pureza. Buscavam sempre a pureza como uma virtude,
evitando participar daquelas festividades do Império romano, porque sempre havia
imoralidade, inclusive sendo acusados, como já vimos, de anti-sociais, não
patrióticos.
 Podemos resumir dizendo que os cristãos eram radicalmente pró generosidade , e
pró pureza.
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A Igreja no Quarto Século
A maioria do que falamos até agora pegava meio junto o segundo e terceiro séculos. Agora
vamos para o quarto século, onde muita coisa vai mudar, ocorrendo profundas transformações.
O próprio Império Romano estava passando por um momento de profunda transformação
também. Em um certo sentido vivendo até um momento de caos. Chegamos num momento em
que havia 6 imperadores diferentes. No fim acabou prevalecendo um sujeito chamado Flávios
Valério Aurélios Constantinos, mais conhecido como Constantino


A Igreja no Império Romano
 Constantino
 É um dos personagens mais importantes não só da História da Igreja, mas também da
História. Acabou sendo o único Imperador, primeiro só do Ocidente, havendo ainda um
Imperador no Oriente, mas depois ele acabou unificando o Império completamente. Ele
conseguiu prevalecer de uma maneira muito interessante. Constantino ia enfrentar um
inimigo dele, MacSentios, que também estava querendo ser o único imperador e,
haveria uma batalha no dia seguinte. Naquela noite, na véspera da batalha, ele teve
uma visão, um sonho em que ele viu no céu um símbolo (tinha as letras gregas X (qui)
e o P (rô), e uma voz disse para ele o seguinte: “Com este sinal vencerás”. Então no dia
seguinte, no dia da batalha, ele acordou, colocou a turma dele para trabalhar colocando
aquele símbolo em todos os escudos, em todas as bandeiras do exército dele. Na
famosa batalha da ponte Mílvio (nome da ponte onde a batalha ocorreu), ele realmente
prevaleceu contra um exército muito maior do que o dele. Ele então atribuiu essa vitória
a visão que ele teve. Ele se tornou o Imperador único do Ocidente.
 Em 313, um ano muito importante na História da Igreja, ele entrou em acordo com o
Imperador do Oriente, Galério, para que cessasse as perseguições aos cristãos. O
símbolo da visão de Constantino é chamado de Labarum, e tem as duas primeiras
letras de Cristo, em grego. Ele então atribuiu aquela vitória a Cristo, por isso ele
começou a favorecer os cristãos, fazendo esse acordo com Galério. Nesse ano foi
publicado o Edito de Milão, que é o que define o fim das perseguições.
 Na verdade no Oriente ainda continuam as perseguições. O Galério assinou mais não
estava tão disposto a cumprir assim e acabou continuando as perseguições. Inclusive
os Mártires de Sebaste foi no ano 320 que eles morreram. Por isso que as
perseguições nós colocamos do ano 60 ao ano 320. O Edito de Milão não estancou de
vez as perseguições.
 No Ocidente passou a haver total liberdade para exercer a fé cristã. Mudou
radicalmente. Imaginem assim, há dois dias muita gente morreu, e agora de repente,
todos podem livremente se dizer cristão. É uma transformação brutal.
 No ano 324, Constantino acabou tomando conta do Império inteiro, levando a capital do
Império para outra cidade, deixando de ser Roma para ser Bizâncio, que então ele
passou a chamar Constantinopla. Reconstruiu a cidade para ficar a altura do
Imperador. Construiu muitos monumentos. (Constantinopla hoje é Istambul, na
Turquia).
 Essa cidade é extremamente estratégica, fica no ponto de encontro da Ásia com a
Europa.
 O grande inimigo dos romanos naqueles tempos eram os persas, que vinham do
Oriente. Como ali, em Roma, havia muitos problemas ele levou a sede do Império mais
para o Oriente, tendo futuramente conseqüências para a Igreja, tudo tem suas
conseqüências.
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Em Roma passou a ter um vácuo de poder. Lá havia um sub imperador, mas não
era a mesma coisa. Ficou ali naquela cidade uma carência de poder, alguém que
fosse realmente poderoso. Mas tarde alguém ocupa esse vácuo, nada mais nada
menos que o Papa. Ali Bispo é pouco, tem em toda cidade, é coisa pequena.
 Constantino era um cristão? Seria difícil de dizer. Ao longo da vida dele, sempre
viveu uma vida, que se poderia dizer – subcristã – a vida dele não correspondia a fé
que tinha. Evidentemente que ele não era disciplinado como o povo comum, porque
ele era um Imperador. Todos eram gratos a ele. Ele sempre foi confuso no seu
entendimento da fé. Dizia que Jesus Cristo tinha salvo ele dos seus pecados, mas
sempre interferia na Igreja, quando dava um palpite, normalmente era errado, o
entendimento dele era precário. Originalmente era um adorador do deus Sol, como
geralmente as tropas romanas eram. Nunca se batizou, foi batizado só no ano da
sua morte, deixaram para a última hora, talvez por causa daquele pensamento,
sabendo que ele não iria cumprir nada mesmo, deixaram para lavar os pecados dele
na última hora quando ele não puder mais cometer. Tratava os seus inimigos com
extrema crueldade, não foi diferente dos outros imperadores. A diferença agora, é
que os cristãos não são mais os inimigos. Uma coisa podemos dizer com certeza,
Constantino não somente tolerou a fé cristã, mas ele fez de tudo para fortalecê-la.
Constantino auxiliou de todas as maneiras possíveis a fé cristã. Por exemplo: ele
livrou todos os oficiais das Igrejas, os presbíteros, de qualquer tipo de trabalho,
passaram então a se dedicar somente à Igreja. Passou a ser a idéia do clero
profissional. Eles passam a viver do fato de serem presbíteros; foi ele que instituiu
que Domingo, o Dia do Senhor, é um dia livre, ninguém deve trabalhar nesse dia.
Isso continua vigente em todos os países que foram cristianizados. Ele começou a
construir as grandes Igrejas, as grandes catedrais, pois tinha poder, força e recursos
para isso.
Eusébio de Cesareia
 Viveu na mesma época de Constantino, também considerado um Pai da Igreja.
Lembram que foi ele que escreveu o livro – História Eclesiástica – que conta várias
histórias dos Cristãos Primitivos. Dizia-se dele que ele era tão erudito que ele sabia
tudo que havia para se saber. Talvez tenha um pouco de exagero aí, mas certamente
ele foi um teólogo, e introduziu uma coisa que depois passou a se chamar de A
Teologia Oficial. Ele pegou esse momento histórico, e aí o perigo de se interpretar a
providência de Deus. É sempre perigoso, fica na cabeça assim: “O Imperador se
converteu ao cristianismo, que é que esperava isso, depois de tantos anos (250) de
perseguição, o Imperador se converte ao cristianismo? Deus esta fazendo alguma
coisa. Mas o que Ele esta fazendo? Começando as interpretações”. Como já vimos, a
questão de estudar a História da Igreja é a dificuldade de interpretar o que esta
acontecendo. Eusébio resolveu interpretar, vejam, por exemplo, uma frase que ele
interpretou: “Constantino foi elevado por Deus para ser o vice regente de Deus.
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Constantino é o representante de Deus na Terra”. Por isso que Eusébio é considerado,
naquela classificação de Richard Niehbuhr, mostrada no último encontro, que ele se
encaixa no “Cristo da Cultura”. Para ele o Império Romano é o reino de Deus, na Terra.
Isso tem uma série de reflexos. Claro que toda essa idéia, toda essa noção, vai ser
fortemente atacada por Agostinho no livro “Cidade de Deus”.
 Com Constantino começa uma nova era na História da Igreja que vai durar 1000 anos,
a era de Constantino. Toda influência dele vai se fazer sentir ao longo desse tempo.
 Começam a ocorrer coisas positivas, os valores cristãos começam a prevalecer no
Império. Aquela História de se jogar o filho fora, não existe mais, é crime. Então, os
valores cristãos foram se impondo na sociedade, domingo foi estabelecido como um dia
livre, em que deveria haver dedicação para ao Senhor.
 O que aconteceu nesses primeiros 500 anos é que de um mundo totalmente pagão foi
se tornando um mundo cristão. Cristão de uma maneira ampla, não nascido de novo,
mais com Jesus Cristo como o Rei, essa visão. Dali para frente tudo é cristão. O
cristianismo vai se fazer sentir ao longo de toda a História, até chegar nos últimos 500
anos. David B. Calhoun fala que é um efeito espelho, porque de 1500 até o ano 2000,
até hoje, nós vemos o contrário acontecendo. O mundo passa progressivamente,
depois de 1000 anos, de cristão para pagão. Vivemos isso hoje. Será que é a toa que
hoje temos o aborto defendido livremente? O homossexualismo voltando com tudo?
Não que não houvesse perversões sexuais ao longo desse tempo todo, claro que sim.
Mas tinha que ser uma coisa de alcova, escondida. Hoje não, é bonito, a pornografia
está aí. Isso acontece porque estamos voltando ao paganismo. O tempo em que a
gente vive é um tempo muito diferente de outros tempos da História da Igreja.
 Muitas conseqüências negativas também, da “conversão de Constantino”. Peter Brown
diz o seguinte: “Não é um Império que se converte ao cristianismo, é o cristianismo que
se converte ao Império”. O cristianismo perdeu alguma coisa no caminho. Agora
começamos a ver a Igreja cada vez mais buscando riquezas, luxo, glória e poder. Foi
sempre assim? Começou assim? Aquele grupo de pescadores que seguiam um
carpinteiro... Agora é o Império. Agora o padrão é o padrão do Imperador. As Igrejas
são feitas como palácios.
 Um historiador disse o seguinte: “A Igreja Católica Romana é o fantasma do Império
Romano”. O Império Romano acabou, mas no Catolicismo Romano temos todos
aqueles elementos sobrevivendo, numa coisa assim meio fantasma.
 Para alguns ótima para outros, péssima – conversões em massa. Por que será? Agora
ser cristão é fácil e extremamente vantajoso, com isso tem centenas e milhares de
conversões ao cristianismo, como nunca se viu.
 Depois de Constantino surge uma coisa que antes não existia – nominalismo, cristão
nominal, só de nome. Não tem compromisso nenhum com Cristo, nem com a fé cristã.
Vai a Igreja todo domingo, prestando sempre aquela reverência verbal a um Deus que
na verdade ele não adora, que ele não esta nem aí, porque para ele é interessante.
A Igreja fora do Império
 Ásia
 Pérsia – centro da igreja asiática
 Era uma Igreja forte, fora do Império Romano. Essa Igreja passou a ser perseguida
violentamente no quarto século. O que cessou a perseguição no Império Romano,
começou na Pérsia. Talvez até pela cristianização do Império Romano, os persas
que eram inimigos dos romanos, podem ter feito essa associação, que cristãos são
romanos, portanto são nossos inimigos. Houve então umas das maiores
perseguições em massa da História da Igreja. Existem estimativas que 190.000
cristãos persas tenham sido mortos nessa grande perseguição, no quarto século, na
Pérsia. Isso é bem mais que os mortos nos 250 anos de perseguição no Império
Romano. E os cristãos da Pérsia normalmente foram bem mais fieis do que os
cristãos do Império Romano, eles apostataram muito menos.
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África
 Axum (Etiópia)
 Todo norte da África era Império Romano, mas abaixo do Egito temos o reino de
Axum (hoje Etiópia), que não é Império Romano. A Igreja de Axum deve a sua
origem ao que eles chamavam de Nove Santos, nove missionários que vieram da
Síria. Eles evangelizaram o reino todo de Axum. Até hoje essa Igreja persiste. Ela
tem uma história separada, diferente. No Iraque também tem essa Igreja. Essa
Igreja é diferente, não passa pela história que nós passamos.
 Núbia (Sudão)
 Um pouco mais para baixo temos a Núbia (hoje Sudão). Na Núbia a Igreja foi
praticamente destruída, desapareceu. Aqui os judeus foram os principais
perseguidores.
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A igreja Oriental é diferente, ainda
é uma Igreja única, tem características
diferentes, culturalmente ela é diferente,
mas aqui o próprio fato do Imperador ir
para Constantinopla, ir para o Oriente,
ainda mantém uma boa unidade. Ainda
não é o momento em que eles vão se
separar. Na verdade há um prestígio ao
patriarca de Constantinopla pelo fato de
agora o Imperador estar ali.
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Os Primórdios do Monasticismo
Vamos falar de algumas figuras bastante estranhas, esquisitas, radicais. Sempre tem que
associar uma coisa na outra, essas coisas não são independentes. O monasticismo vem porque,
na cabeça de muita gente, a Igreja tornou-se mundana e, deixou de ser Igreja. O nominalismo
levou a radicalização de algumas pessoas. Primeiro porque não se tem mais martírio, e algumas
pessoas sempre quiseram ser martirizadas. Para esses, então, isso não era a Igreja. Sempre a
pergunta – O que é a Igreja? – era o ponto que gerava problemas, divisões. Porque cada um
define a Igreja de uma maneira.
Essas pessoas começaram a ver que aquilo ali não era cristianismo e, começaram a fazer
sacrifícios pessoais.
Isso já começou no terceiro século, esse movimento dessas pessoas estranhas, indo para
o deserto, para a coluna. Coisas esquisitas acontecendo.




Simeão o Estilita (pessoa que fica em cima de uma coluna)
 É um monge, lá no deserto da Síria, que resolveu que viveria sua vida inteira em cima de
uma coluna. Lá as pessoas vinham aprender com ele, lá ele morava. Ele é santo tanto na
Igreja Romana como na Igreja Ortodoxia. O dia dele é o dia 5 de Janeiro.
Antônio
 No século quarto e quinto isso aumenta muito mais, o mais famoso desses monges do
deserto, foi Antônio, também conhecido como Antão. Antônio o Eremita, ou o Grande. No
ano 270, ele tinha 20 anos, ficou muito impressionado com o texto de Mc 10:21: “E Jesus
fitando-o o amou e disse: só uma coisa te falta, vai vende tudo o que tens, dá aos pobres,
e terás um tesouro nos céus; então vem e segue-me”.
 Esse é o texto monárquico por excelência. É um problema de interpretação, na verdade
eles acham que isso vale para todos os cristãos.
 Antônio pegou e fez isso. Era um indivíduo de posses, ele vendeu tudo o que tinha e foi
para o deserto. E o resto da sua vida, ele viveu mais de 100 anos, viveu no deserto,
completamente isolado de tudo e todos. Esses “Pais do Deserto” eram procurados pelas
pessoas, por serem extremamente sábios. Eles refletiam, oravam e liam o tempo inteiro.
Então eles eram indivíduos respeitados por todos.
 Começou então aquela idéia: “Aquele ali é um cristão de verdade”. Isso começa a criar
percepções, influenciando a História da Igreja. Por isso chamamos Primórdios do
Monasticismo, porque não podemos aqui, nessa época, quarto, quinto século dizer que
monasticismo é aqui. Não é, vai longe.
 Frases de Antônio: “Aquele que se assenta em solidão, e quietude, escapou de três
guerras: ouvir, falar e ver. Entretanto contra uma coisa ele continua lutando, seu próprio
coração”. Porque ele continuava com as mesmas tentações, apesar de estar distante.
Então ouvir, ver e falar, essas tentações ele não tinha, mas ele continuava tendo tentações
que vinham de dentro do coração dele.
 Com o tempo se identificou os oito demônios, inimigos da vida monárquica: glutonaria,
pensamentos sexuais, amor ao dinheiro, tristeza, ira, preguiça, vanglória e arrogância.
Mais tarde isso foi adaptado e passou a ser chamado de Sete Pecados Capitais. Por que
capitais? Capitais = mortais. Até hoje tem essa crença em toda estrutura do Catolicismo
Romano, que existe os pecados veniais e os mortais. Não tem base bíblica alguma, cada
um crer como quer.
 Nesse tempo os “Pais do Deserto” no Egito, chegaram a haver fenômenos interessantes.
O fato de as crianças brincarem ao invés de mocinho e bandido, eles brincavam de
monges e demônios. Um garoto se vestia de monge e os outros garotos ficavam lá o
espezinhando. Começaram a aparecer histórias extravagantes, de todo tipo a respeito
desses Pais do Deserto. Uma delas história conta que uma dessas pessoas comuns foi ao
alto de uma montanha ouvir um desses monges. Após subir a difícil montanha encontrou
com ele. O Eremita então perguntou para ele: “Como é que estão as coisas lá em baixo, no
mundo? As pessoas têm fé suficiente para dizer a esse monte – ergue-te e lança-te no
mar?”. Na hora em que ele disse isso o monte começa a se mexer, havendo um terremoto,
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começando a subir. O Pai do Deserto teve que dizer então: “Calma Montanha, eu não
estava falando com você, eu só estava citando um texto bíblico! Volta para o teu lugar!”.
 Começou a aparecer esse tipo de história e, esse tipo de história no imaginário popular foi
fortalecendo a crença de que esses homens eram realmente especiais, muito acima de
qualquer mortal comum.
Pacômio
 Depois houve um desenvolvimento no monasticismo com Pacômio. Ele criou um tipo de
monasticismo diferente que é meio contraditório, o monasticismo cenobita (pequenos
grupos), também conhecido como Monasticismo da Vida Comum. Pequenos grupos de
monges vão para o deserto, mas não são eremitas. O Basílio de Cesaréia, que falaremos
mais para frente, que era um dos Pais Capadócios, apoiou muito esse modelo de
monasticismo. Ele dizia o seguinte: “Não adianta ser humilde e, não ter com quem exercer
essa humildade”. Jesus quando lavou os pés, precisava lavar os pés de alguém, não
adiantava lavar o seu. Então o Basílio argumentava que a monasticismo tinha que ser
desse modelo, e não do modela do Antônio. Realmente foi esse modelo que acabou
prevalecendo.
 Não eram só os homens que se tornavam monges, mulheres também se tornavam
monges. A irmã de Antônio também se tornou monge, o que nós chamamos de freira e, a
irmã de Basílio e de Gregório de Nissa, Macrina, também se tornou freira, se isolou do
mundo para viver uma vida de contemplação que era o ideal monástico.
Monasticismo no Oriente
 Monges solitários
 Era mais radical. Quanto mais para o Oriente, mais maluco se encontrava, gente do
tipo Simeão o Estilista.
 Ascetismo extremo
 Era gente acorrentada em pedra, gente que se alto flagelava. Isso acontecia
principalmente no Oriente, no Ocidente não era comum.
 Tendência missionária
 O estranho nisso tudo, é que os monges do Oriente tinham o espírito missionário muito
forte. O padrão do Oriente era, o indivíduo se tornava um monge, mas diferente do
monge do Ocidente ele acabava voltando. Ele ia lá se fortalecia e, algum dia, nem
todos é claro, mas muitos deles, acabavam voltando para a sociedade e trabalhando
na Igreja, normalmente como missionário, levando o evangelho a diante.
Monasticismo no Ocidente
 Martinho de Tours
 O monasticismo começou com Martinho de Tours, no Ocidente. Ele era um soldado,
que uma vez cavalgando, encontrou um mendigo que estava congelando de tanto frio.
Matinho se condoeu dele e, já que ele também estava com frio, resolveu pegar o
agasalho dele e, com uma espada, cortou-o em dois. Ele ficou com uma metade e o
mendigo com outra. Naquela noite teve um sonho com Jesus Cristo vestindo aquela
metade do agasalho que ele havia dado para o mendigo e, agradecendo a ele. Isso
produziu nele um efeito tremendo, marcou a vida dele. Dali para frente ele abandonou o
exército e, se dedicou a vida monástica. Começou a conclamar outras pessoas a
seguirem o estilo de vida dele.
 No sul da França ele começou a criar vários mosteiros, aonde se juntavam cada vez
mais monges.
 Benedito de Núrsia – “a regra”
 A pessoa mais importante no monasticismo Ocidental é Benedito de Núrsia, de onde
vem a expressão “Os monges Beneditinos”. Ele é o criador da chamada “A regra” (ano
540), que nada mais é do que o manual dizendo como que o monge deve viver, o que
ele deve fazer, como ele deve fazer. Ele seguindo aquela regra ele é um monge
Beneditino. Era uma regra toda detalhada, dizendo tudo o que ele deveria fazer para se
tornar um monge. A Regra estabelecia toda a rotina do Mosteiro, e a vida individual de
cada monge. Os monges tinham tempos marcados de oração e, estudo da palavra.
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Tudo era pela Regra. Eram sete momentos de oração conjunta por dia e, o primeiro
momento era logo depois da meia noite, com a vigília, tendo depois vários momentos
de encontro de oração e encerravam, no início da noite, com o que em português é
chamado – As Completas, sendo a última oração do dia. Eles estudavam e
trabalhavam muito. Benedito sempre achava que o trabalho físico era importante para
dar equilíbrio para os monges. Eles então tinham que orar, estudar e trabalhar. Todos
esses monges trabalham fisicamente também. A escala de trabalho era sempre dada
naqueles momentos de oração, o que cada um vai fazer. O Abade do mosteiro diz o
que cada um vai fazer nos próximos dias. Isso era feito propositalmente para dar idéia
de que aquilo ali não é um trabalho secular, aquilo também é para Deus que eles
estavam fazendo.
 A Regra continua em vigor para quem é um monge Beneditino, ou mesmo para monges
que não tem esse nome, mas que usam A Regra. A Regra não mudou até hoje,
portanto vai ser sempre igual.
 Os monges eram cristãos normais, pessoas leigas, ou eram do clero? Na grande
maioria eram pessoas leigas. Normalmente não eram oficiais da Igreja nessa época,
até porque havia ali uma reação à Igreja como ela era. Eram pessoas que não
gostavam da cara que a Igreja tinha agora. Depois sim, o próprio Martinho de Tours,
acabou sendo nomeado Bispo de Tours, mais tarde.
Avaliação do Monasticismo
 Há aspecto, como em quase tudo na História de Igreja, bons e ruins. Claro que é difícil
dizer que é ruim um cristão dedicado a oração, e eles oravam muito. Provavelmente eles
oravam em um mês muito mais do que nós vamos orar em uma vida inteira. No Egito se
dizia que as orações dos monges é que mantinham o mundo de pé. Eram também centro
de conhecimento, os mosteiros. Eles eram os responsáveis por manter o conhecimento,
acabou sendo assim. Eles é que faziam as cópias das obras, levavam conhecimento para
frente, que detinham o conhecimento, que acabaram sendo os professores. Nas primeiras
Universidades todos os professores são monges. Porque são eles que conhecem, as
outras pessoas não conhecem. Eles acabaram ganhando assim, por causa do muito
estudo, oração, disciplina e, trabalho, uma estatura intelectual de capacidade e, na
interação de uns com os outros, que fez com que eles se destacassem nessa área do
conhecimento.
 Há um dizer em latim que dizia que os beneditinos sempre vinham com uma cruz, um livro
e um arado. Na verdade eles sempre vinham com a pregação da Cruz, ensinavam a Bíblia,
que é o livro, e lavravam as terras. Todo conhecimento de agricultura foram eles que
desenvolveram, pois eles detinham esse conhecimento, passavam de um para o outro. Na
verdade eles ajudavam os povos lá, com técnicas de agricultura e colocavam a mão na
massa realmente.
 Eles têm mais algumas coisas que chamam a atenção. Tem uma frase da Regra que diz o
seguinte: “Qualquer hóspede que venham ao mosteiro será recebido como se fosse o
próprio Cristo”. Muitos viajantes, no passado, usufruíram da hospitalidade desses homens
que eram normalmente respeitados até pelos inimigos, por causa do medo de mexer com
coisa sagrada. Alguns não respeitavam mais muitos respeitavam. Às vezes os mosteiros
eram um local de refúgio, onde havia respeito e bom tratamento, porque a Regra dizia que
deveria ser recebido como se fosse Cristo.
 Outro aspecto que deve se motivo de elogio, é que os monges eram missionários. Os
países bárbaros em volta do Império Romano, foram todos eles conquistados por monges.
Eles iam e sacrificavam e arriscavam tudo para levar o evangelho para esses outros
povos.
 Outro aspecto que é bom e mau ao mesmo tempo é a separação do mundo. Por um lado
eles serviram para mostrar que cristianismo não é o Império Romano, não é a mesma
coisa. Cristianismo tem que haver santidade, pureza, como era no princípio. Não é se
tornar um total mundano e achar que é um cristão. Porque o nominalismo estava ali. Eles
serviram como um lembrete. Só que ao mesmo tempo essa separação do mundo, fez com
que eles perdessem o contato com as coisas do mundo. Eles pararam de ter relevância e
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poder ajudar uma pessoa do mundo em lutas que sofriam como cristão, porque eles não
viviam aquilo, eles estavam isolados. O que não era bom.
O maior problema do monasticismo, o mais grave talvez, é que ele criou o cristianismo de
dois níveis. Inclusive chegou a haver o uso do termo – “Aquele indivíduo é um religioso”, se
referindo ao monge. Então, religioso não era um cristão comum, mas o monge, o padre.
Então se tinha um cristão de primeira classe e outro de segundo classe. Os reformadores
lutaram ferozmente contra isso, inclusive Lutero, que era um monge.
Outro problema, esse modelo monástico pode facilmente degenerar para um modelo de
salvação pelas obras. O Benedito tentou resguardar isso, ele escreve que -“O nosso ganho
em santidade vem pela graça” – nós vamos nos tornando mais disciplinados e mais santos
pela graça. Mas, como alguém já disse – “onde estiver a tua ênfase ali estará a tua
teologia”. Acabava caindo, sim, num modelo de salvação pelas obras. Agostinho mais
tarde iria colocar a graça no centro e, a maior resistência a isso veio de dentro dos
monastérios. Pois “se é tudo pela graça, o que é que nós estamos fazendo aqui?”. O
individuo que acreditasse naquilo corria o risco de ficar sem identidade.
O Agostinho é interessante, pois a Igreja Católica Romana reverencia o Agostinho, mas
não acredita em nada do que ele disse. É só uma coisa da boca para fora.
No final das contas, essa coisa do monasticismo é muito difícil de avaliar o que Deus
pretendia com isso. Ficamos pensando assim – “Esse monasticismo trouxe tanto coisa
ruim!”, mas também não sabemos como seria o mundo se ele não tivesse existido. Não
conseguimos interpretar a providência de uma maneira satisfatória, é sempre difícil. Será
que deixar Eusébio dizer que Constantino era o representante de Deus na Terra e, não
haver nenhum contraponto a isso, acabaria bem? Ou precisávamos de um contraponto,
que depois ia se acertar? Eu gosto muito de pegar os monges, porque acho que eles estão
muito errados, mas eles também têm muito coisa interessante e, ênfases interessantes. J.I.
Packer tem uma frase que diz: “Os puritanos são os monges que acertaram, os puritanos
foram os monges que ficaram no mundo, que aprenderam a viver ali”.

Benedito de Núrsia
A sede do Mosteiro
Beneditino,
Mosteiro em que
Benedito começou,
é Monte Cassino,
que fica na Itália.
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Donatismo
Eles se separaram da Igreja. Começa a haver as divisões, que na verdade já tinha havido. O
Marcion criou a Igreja dele, separada, não é da Igreja Católica Romana. Montano também criou a
dele. O Catolicismo Romano, também é dividido como o Protestantismo, só que a divisão dos
primeiros é interna.




O Problema: os pecados dos cristãos
 O donatismo foi um movimento de separação, e veremos por que eles se separaram.
Todas as controvérsias em torno das separações costumam girar em torno da seguinte
pergunta – “O que é realmente a Igreja?”. Dependendo da resposta ou fica ou sai. Tudo
começa com o problema dos pecados depois do batismo. O livro Pastor Ermas, dizia que
“só um pecado grave pode ser perdoado depois do batismo”, só um. O que é um pecado
grave? Orígenes disse que idolatria, adultério e, fornicação, não poderiam ser perdoados.
Tertuliano começou um pouco mais brando, mas mais tarde ele radicalizou: adúlteros e
fornicadores não tinham perdão.
 Hoje nós vivemos dias em que, é comum de ter retiros nas Igrejas Evangélicas em que o
namorado e a namorada dormem juntos. Seria bom eles conhecerem um pouquinho da
História da Igreja e ver que não se pensou sempre assim que se pode brincar com esse
tipo de coisa. Na verdade, na opinião desses Pais da Igreja, que eram líderes das suas
Igrejas nas suas cidades, se alguém comete um pecado desse tipo, esta perdido para
sempre, não há mais perdão. Claro que isso levava a uma seriedade um pouco maior.
Normalmente os pecados sexuais costumavam ser imperdoáveis nessa época.
 Mas surgiu um outro tipo de pecado, motivado pelas perseguições, chamado de apostasia.
Problema em foco: Tratamento da apostasia sob Décio
 A perseguição sob Décio, em 250, que foi relativamente curta, mas extremamente feroz,
durou um ano e meio. Nessa perseguição tinha que sacrificar aos deuses e ao Imperador,
senão seria morto. Então muitas pessoas sacrificaram aos deuses, cederam muitos
cristãos. Muitos subornaram autoridades para não sacrificarem, mas para dizerem que
tinham sacrificado. Para a Igreja era a mesma coisa, pagando ou sacrificando de qualquer
maneira não testemunhou a fé, portanto é um apóstata.
 A perseguição passou e, boa parte dessas pessoas se arrependeram, voltando para as
Igrejas. O que fazer com elas? Na prática isso é muito difícil. Pessoas que foram
chicoteadas, que viram seus queridos serem mortos, como poderiam receber aqueles que
se esconderam e agora voltam?
 Surge aqui a figura dos confessores.
 Os Confessores
 Confessor é um indivíduo que permaneceu firme, mas que por alguma razão não foi
morto. Começou a passar pela cabeça das pessoas que quem poderia perdoar o
pecado de apostasia seriam os confessores. Os apóstatas começaram a procurar
esses indivíduos, para serem perdoados. Muitas outras pessoas não se conformaram
com isso. Porque esses confessores eram reverenciados, eram heróis para a Igreja.
Claro que os que morreram também eram heróis, mas esses eram heróis vivos. Isso
levou a um problema na Igreja e, a vários tipos de posição.
 O confessor ouvia a pessoa que havia apostatado, e finalmente a perdoava e ela podia
voltar. Mas, para muitos, isso era perdão barato. Não aceitavam. Por exemplo, os
Novaciano.
 O Rigor de Novaciano
 O ponto básico do que ele ensinava era que os que haviam cedido não poderiam ser
aceitos de volta. A Igreja Novaciano se espalhou por muitos lugares e acabou sendo
uma Igreja separada. Houve uma divisão em torno desse aspecto.
 A Posição de Cipriano
 Cipriano, Bispo de Cartago, se envolveu muito nessa questão. Ele escreveu muito e,
dizia: “As pessoas devem ser disciplinadas e aceitas de volta, se estiverem realmente
arrependidas”. Normalmente a disciplina era o indivíduo ficar fora da ceia, excomunhão,
deixa de ser dos fiéis. Volta a ser aceito como cristão, mas fica por um bom tempo
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sendo reanalisado, alguém encosta nele, o orienta e fortalece a sua fé. Ao mesmo
tempo Cipriano dizia: “Isso vale para os cristãos comuns, não vale para os Bispos e
Presbíteros”. Esses últimos para Cipriano não tinham perdão, pois eles tinham que ser
homens espirituais. Nisso Cipriano conseguiu desagradar os dois lados, pois ele não ia
nem para um lado nem para o outro. Mas foi importante o que ele escreveu, como foi
conduzindo a discussão.
Problema Intensificado: Tratamento “traidores” após a perseguição sob Diocleciano
 Em 303 começa a perseguição sob Diocleciano, que dura 10 anos. Era uma
perseguição diferente, em vez de sacrificar para os ídolos tinha que trazer as escrituras
que tivesse em casa para serem queimadas em praça pública, nada acontecendo com
o indivíduo. Porque eles entendiam que se houvesse a entrega da Bíblia a pessoa não
seria uma cristã realmente. Muitas pessoas cederam, sendo chamadas de traditos, que
vem de tradere - trazer, entregar. Daí vem o nosso termo traidor que vem desse evento
histórico.
 O problema se repete, “o que fazer com os traditos?”. Agora é outra época, mais de 50
anos depois. O líder da linha dura dessa vez chama-se Donato.

Surgimento do Donatismo na África do Norte.
 Donato era um bispo rival em Cartago, não em Roma. Ele dizia que não tinha como voltar,
não aceito nenhum. Ele então se separa e cria a Igreja Donatista. Era Igreja separada
mesmo. Na mesma Rua de Hipona ficava a Igreja de Agostinho e um pouco adiante a
Igreja Donatista. Eram Igrejas separadas.
 A Igreja Donatista se espalhou principalmente no Norte da África. Acabou misturando
elementos políticos, surgindo inclusive uma guerra. Uma guerra religiosa não acreditem
que ela seja puramente religiosa, sempre tem um elemento político no meio. Começaram a
surgir donatistas radicais, conhecidos como circonceliões. Eles viviam em tendas e
consideravam o martírio a principal virtude cristã. Eles atacavam ferozmente os católicos,
destruíam suas Igrejas, os matavam. Eram violentos. Mesmo assim, muito fiéis ao senhor.
Eles achavam que o Senhor havia proibido de usar a espada, baseado da Palavra, então
eles não usavam a espada, mas usavam porrete, cassetete, coisa que o Senhor Jesus não
havia dito alguma coisa a respeito.
 A Igreja Donatismo persistiu até a invasão muçulmana.
 O posicionamento de Agostinho
 Agostinho participou ativamente contra o Donatismo, ele insistia que a Igreja no mundo,
era uma Igreja peregrina e, que ela é como a arca de Noé. Dentro dela há animais
puros e animais impuros. A pureza da Igreja vem de Cristo e, não dos membros dela.
Agostinho bateu muito nessa tecla e, sonhava muito em ver a igreja de novo sendo
uma só. A igreja dividida gerava todo tipo de problema, inclusive depois problemas em
questão de batismo. O batismo em uma Igreja valia ou não para outra?
 Agostinho ficou contente que o Império e a Igreja Católica tenham prevalecido contra o
Donatismo, mas talvez não tenha ficado contente com o uso da força para produzir
conversões.

O Donatismo acabou condenado. Em 411, num concílio menor que foi feito ali localmente,
convocado pelo Imperador Honório, o Donatismo foi condenado, acontecendo uma coisa pela
primeira vez na História que ia se repetir várias vezes. O Donatismo foi condenado e o Imperador,
pela força, obrigou todas as pessoas que estavam na Igreja Donatista a se converterem à Igreja
Católica. Começa esse fenômeno da conversão pela força. Isso acontece depois muitas vezes,
inclusive aqui na colonização da América.
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Benjamin Morgan Pawer – “A História da Igreja na sua totalidade é maior do que os Alpes”.
Estamos gastando bastante tempo nesses primeiro 500 anos porque eles são muito
importantes, assim como os últimos 500 anos. São os anos mais determinantes. Como disse
Calvino, aqui nós temos o consenso dos 5 primeiro séculos, todas as bases, todos os
fundamentos.
Concílio de Nicéia
O quarto e quinto séculos foram de imensa produção teológica, nesse período ocorreram
também os grandes Concílios, os principais. Concílios Ecumênicos assim chamados, pois são
reuniões com todas as Igrejas. São sete os Concílios Ecumênicos. O Concílio de Nicéia é
considerado o primeiro. Não se sabe por que ninguém considera o Concílio de Jerusalém o
primeiro. Talvez seja por ele ser de uma outra época, com a presença de apóstolos.


A Divindade de Cristo
 O Concílio de Nicéia é fundamental para nós porque aqui vai ser estabelecida a Doutrina
da Trindade. Claro que a principal discussão era quanto à divindade de Cristo. Se Ele era
Deus ou não. O Pai da Igreja que criou esse termo, Trindade, foi Tertuliano. Desde o início
a Igreja cria na divindade de Cristo, isso nunca foi um problema. Tudo que ia acontecendo
ao longo na História da Igreja apareciam também os problemas, as heresias, como já
vimos. A Heresia forçava a Igreja a definir com clareza as doutrinas, apertava a Igreja para
que ela definisse com clareza as doutrinas. Sempre se creu na divindade de Cristo, desde
o início, mas não existia a expressão teológica disso, surgindo então algumas tentativas de
explicar quem é Cristo. Surgiram coisas do tipo Subordinacionismo – O Pai esta acima do
Filho que esta acima do Espírito Santo. Surgiu também uma outra forma de pensar que era
o Monarquianismo – O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus, só que ele se
manifesta de maneiras diferentes. Essas coisas impuseram uma dificuldade para a Igreja:
“O que fazer com isso aí? Isso é verdade? Não é verdade? Seguimos isso, acreditamos
nisso, ou não?”. Houve necessidade de definir as coisas de forma clara.
 Arianismo
 Surgiu então um debate ainda mais intenso, um problema na cidade de Alexandria, na
Igreja. Lá havia um Bispo muito idoso chamado Alexandre que sempre pregava
enfatizando a igualdade do Pai e do Filho. Deixando claro que o Pai e o Filho estão em
pé de igualdade, que não há o subordinacionismo. Que o Filho é Deus como o Pai é
Deus. Lá também havia um Presbítero, mais novo, um sujeito ambicioso, chamado
Ário, que se incomodava com a pregação de Alexandre, não gostava. Ário começou a
dizer coisas em suas pregações, do tipo: “Se Cristo é igual ao Pai, então Ele é Seu
1





irmão e não Seu filho”. Esse tipo de pregação começou a confundir as pessoas, elas
não entendiam mais. Como o Presbítero tem a pregação nas mãos, ele pode confundir
facilmente as pessoas. As pessoas o ouvem e, os presbíteros sendo indivíduos muito
capazes, com uma boa retórica, acabam confundindo os cristãos. Por isso que é tão
importante, haver a nobreza dos Bereanos sempre na Igreja, para que esse tipo de
coisa não aconteça, que a própria congregação possa checar a pregação que é feita.
 Outra coisa que ele dizia também: “Houve um tempo em que o Filho não existia”. Vejam
essa afirmação teológica, se Ele não existia, Ele foi criado. E realmente era isso que
Ário defendia – Jesus Cristo é o primeiro ser criado. É um ser especial, é um ser muito
elevado, mas é um ser criado. As Testemunhas de Jeová crêem nisso hoje. É uma
coisa sutil porque os seus folhetos estão cheio de Jesus Cristo e, o único problema é
que Ele não é Deus. Então eles O colocam lá em cima, mas não no lugar certo.
 O debate acabou se tornando intenso. Imagine uma pessoa comum, na rua, discutindo
teologia. Realmente o mundo tinha se cristianizado. Por causa de todo esse problema
convocou-se o primeiro Concílio Ecumênico, o Concílio de Nicéia.
O Concílio de Nicéia
 O Concílio de Nicéia foi convocado pelo Imperador Constantino para resolver a questão
– Afinal de contas quem é que esta certo?
 O Concílio foi em Nicéia, na Ásia Menor, reunindo Bispos de todas as Igrejas do
Império Romano, inclusive convidados de fora do Império Romano. Lá surgiu essa
palavra, que é uma palavra muito importante, homoousios – de mesma substância.
Essa palavra foi depois para o Credo Niceno. Esse Credo foi depois crido por toda
Igreja. Homoousios – o Filho é da mesma substância que o Pai. Substância não é algo
que se possa definir, é só para dizer que os dois são equivalentes apesar de não serem
a mesma pessoa. Aí começou a se formar a Doutrina da Trindade. O Credo Niceno diz
o seguinte sobre o Filho – “Gerado, não criado, com substancial ao Pai”. Evidentemente
ali estava sendo condenado o Arianismo.
Atanásio
 No Concílio de Nicéia apareceu um personagem muito importante, um dos Pais da
Igreja fundamentais, Atanásio. Ele era apelidado de Anão Negro, por ser baixinho e de
pele bem escura. Era muito jovem nessa época do Concílio de Nicéia, 25 anos
aproximadamente. Ele não teve uma grande participação, ele era um diácono e, estava
apoiando o Bispo de Alexandria, Alexandre. Mais tarde de Diácono e passou a ser
Presbítero, e depois a Bispo de Alexandria. Quando Bispo ele tinha então 30 anos. Foi
5 vezes exilado por causa da sua luta pela veracidade da Trindade e, pela divindade do
Filho. Ele batalhou com unhas e dentes por isso. Uma vez o Constâncio o mandou para
o lugar mais longe que o Império Romano poderia mandar, na Alemanha, no limite
extremo do Império Romano, só para isolá-lo, pois ele estava incomodando. Ele estava
incomodando porque os Imperadores gostaram da Doutrina Ariana. Para eles era
politicamente mais interessante. Inclusive o próprio Constantino, que absolveu o Ário.
Na verdade houve uma preferência política pelo Arianismo. Atanásio então teve que
lutar, não só contra a Igreja, que apesar do resultado do Concílio de Nicéia, pendia para
o Arianismo, como teve que lutar contra o próprio Império. Pois o Imperador também
era a favor do Arianismo. Inclusive tem aquela famosa frase do Jerônimo: “O mundo
inteiro esteve prestes a acordar Ariano”. Por muito pouco não se tornou totalmente
Ariano.
 Atanásio foi o grande guerreiro, grande lutador pela verdade. A igreja sempre lutou pela
verdade, ela não foi, em momento algum da sua História, um centro de entretenimento.
Mesmo nos seus piores momentos ela não foi um centro de entretenimento. Só
aconteceu isso no século 20, nunca antes a Igreja imaginou fazer palhaçadas em um
local de culto ao Senhor. Esses homens eram homens que lutaram pela verdade. Por
isso veio a famosa expressão: “Atanasios contra mundo”. Porque ele lutou contra o
mundo inteiro sozinho. Claro que não sozinho, a Igreja dele o amava, tanto que apesar
das cinco vezes que ele foi exilado, ninguém foi colocado alguém em seu lugar na
Igreja. Eles sempre confiavam que ele voltaria.
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Depois de Nicéia começou uma mobilização muito forte para trocar o termo
homoousios por homoiousios – de substância semelhante. Tentaram dar aquela
aliviada. Vários homens da Igreja estavam indo por esse caminho e, quem lutou contra
foi Atanásio, bateu o pé por causa daquela palavra. Inclusive o Historiador cético, Dibo,
debocha dessa situação falando assim: “O mundo inteiro ficou de pernas pro ar por
causa de um ditongo”.
Atanásio escreveu o livro – Encarnação do Verbo – e ele diz “que se Jesus Cristo não é
Deus nós não estamos salvos”. Esse é o tema básico dele. David B. Calhoun diz que
ainda hoje esse livro é útil e vale à pena ler. No ano 373, quando morre Atanásio, o
Arianismo já estava declinando, perdendo força, por causa da luta dele. Em 381,
quando houve o Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio Ecumênico, o
Arianismo, por incrível que pareça, apesar de quase ter prevalecido na História da
Igreja, acabou sendo condenado outra vez. Graças a Deus por isso.
O Arianismo não estava derrotado ainda, porque no meio dessa confusão, depois do
Concílio de Nicéia, saíram vários missionários para o meio dos bárbaros. Esses
missionários saíram no auge do Arianismo. Eles pregaram uma teologia Ariana para os
bárbaros. Quando os bárbaros voltaram para dentro do Império Romano, trouxeram o
Arianismo de volta.

A frase do Prof. Sabatier, citado pelo B.B. Warfield, diz o seguinte: “Nada poderia estar
mais longe da verdade, do que representar os Pais dos Concílios com teoristas, ou até mesmo
como teólogos profissionais, trazidos à conferência por causa de zelo especulativo só para
solucionar enigmas metafísicos. Eles eram homens de ação, não de especulação; corajosos
sacerdotes e pastores, que pensavam no seu trabalho como o de soldados em plena batalha e
que estavam prontos para morrer como alguém morre por sua pátria”.
É importante lembrar disso. Já foi falado antes que no Concílio de Nicéia. Até 313 com o
Edito de Milão, a perseguição corria solta, de 313 para 325, 12 anos, portanto, vários desses
homens que estavam lá agora, Bispos já velhinhos, foram perseguidos. 12 anos antes a
perseguição comia solta. A pior de todas foi a última, a sob Diocleciano. Ali são homens que vem
para essa conferência, para esse Concílio, com as costas rasgadas de tanto apanhar. Não é um
monte de teóricos. É impressionante o que se fazia em defesa da verdade.
Para se ter uma idéia do povo reunido.
Às vezes nos deixamos levar por essas
túnicas, como se fosse algo muito estranho
eles a usarem. Hoje até pode ser estranho,
pois só o padre usa uma túnica dessas,
mas naquele tempo era roupa comum, não
era uma roupa especial. É possível que
seja um exagero na pintura esses enfeites
todos.

1

3 Teólogos, 2 Imperadores e 1 Concílio
Nosso foco agora passa a ser em torno da cidade de Constantinopla, no quarto século.
Em 325 nós tivemos o Concílio de Nicéia, 5 anos depois, o Imperador Constantino, funda a
cidade de Constantinopla passando a ser a cidade mais importante, até mesmo que a própria
Roma. Isso é na Ásia, sai da Europa e vem para a Ásia. O que vamos falar agora estão ali
próximas de Constantinopla.
Três teólogos importantes que são conhecidos como os Grandes Capadócios.
 Os Grandes Capadócios – Gregório de Nissa, Basílio de Cesaréia e Gregório de Nazianzo.
 Por que Grandes Capadócios? Porque eles são da Capadócia. O quarto século é a era de
ouro da Igreja grega, da Igreja do Oriente, é quando seus maiores teólogos surgiram e,
onde ela foi mais influente. Provavelmente para o Catolicismo Romano o século mais
importante deve ser o século XIII, e para os Protestantes o século XVI.
 Aqui nós temos dois irmãos, Gregório de Nissa e Basílio de Cesaréia. Gregório de
Nazianzo é amigo do Basílio. Foi Gregório de Nissa que falou a respeito do burburinho
teológico que era em todo o lugar que ele ia naquela época. A frase dele é muito
interessante, inclusive ele estava se queixando da situação. Ele fala assim: “Vendedores
de roupas, cambistas, feirantes, todos estão envolvidos. Se você pede o troco, eles
filosofam sobre o gerado e o não gerado. Se você pergunta o preço do pão, a resposta é
que o Pai é maior e o Filho é menor. Se você pergunta ao criado – O meu banho esta
pronto? – ele lhe diz que o Filho foi feito do nada”. Ele estava incomodado com aquilo
porque não se falava em outra coisa naquela época.
 Gregório de Nissa passou parte da vida meio perdido, meio sem rumo. Às vezes acontece
com alguns indivíduos muito capazes e inteligentes de ficarem assim meio perdidos, não
sabem bem para onde ir. Depois ele acabou se acertando na vida, encontrando uma fé
muito profunda, e tornou-se teólogo. Ele é um tipo de teólogo poeta. É muito comum no
Oriente, misturarem com poesia a teologia deles, é muito comum eles enfatizarem sempre
o mistério. Ele escreveu um livro intitulado “A Vida de Moisés”, onde encontramos uma
frase, para se ter como exemplo: “Moisés penetrou a escuridão e, então viu a Deus nela”.
É assim que eles fazem e, sempre assim que fizeram teologia.
 Basílio era irmão de Gregório de Nissa, tinha 6 anos a mais que ele, e estudou na
Academia de Atenas. Era muito bem preparado. Na Academia conheceu um sujeito, que
passou a ser um colega para a vida toda, Gregório de Nazianzo. Os dois estudaram junto
na Academia e depois foram monges juntos no deserto. Como já foi dito, os monges do
Oriente se isolam para depois voltar. O Basílio apoiou o modelo de monasticismo de
Pacômio, que era o de pequenos grupos, grupos da vida comum. Foi ele que falou assim –
“Você tem que ter alguém com quem expressar a tua humildade”, ele falou que para Jesus
Cristo lavasse os pés, precisaria de outra pessoa, não poderia lavar os próprios pés.
Basílio é famoso por ter criado a Regra do Monasticismo do Oriente.
 Basílio e Gregório também tinham uma irmã mais velha, chamada Macrina, que influenciou
profundamente esses dois rapazes, na fé. Gregório de Nissa, irmão do Basílio, escreveu
mais tarde um livro – “A Vida de Macrina” – contando sua história. Macrina fundou vários
mosteiros para as mulheres. Ela era uma freira. Escreveu livros de teologia nessa época.
 Algumas ênfases dos Capadócios:
 O mistério da Divindade.
 Eles insistiram muito no seguinte ponto – Nicéia deu um rumo, definiu mais ou
menos o balizamento do que se deve crer, mas não esgotou de maneira alguma a
verdade – tanto que lemos gerado não criado. Que quer dizer isso? Não diz coisa
alguma na verdade, é mais um balizamento para não cair em heresias, do que uma
definição. Porque eles deixaram claro que não dá para entender a Deus. O mistério
deve ser mantido. Isso sempre caracterizou a Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente
se referia a Igreja do Ocidente, de uma maneira não muito elogioso, dizendo assim
– “O problema do Ocidente é que os ocidentais pensam demais, mais do que
deveriam. Definem as coisas muito além, eles deveriam parar aqui e não param,
vão além acabando assim errando”.
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A deidade do Espírito Santo.
 Quando pensamos na pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo?
Sabemos que não é fácil dar essa resposta. As primeiras pessoas a trabalhar a
questão do Espírito Santo foram os Capadócios. Já havia sido trabalhada a
divindade de Jesus Cristo e, agora então eles investiram na questão do Espírito
Santo. Basílio escreveu um livro cujo título é – Sobre o Espírito Santo. Nesse livro
ele definiu muita coisa.
 Os escritos dos Capadócios prepararam o terreno para que o Concílio de
Constantinopla definisse completamente, desse fecho, para a Trindade como nós
cremos hoje.
A completa humanidade de Jesus.
 Atanásio tinha definido que Jesus Cristo era totalmente Deus, os Capadócios deram
um contra ponto forçando, deixando claro que ele é completamente homem
também. Isso foi importante também para o Concílio de Calcedônia que depois
vamos falar.
 Gregório de Nazianzo escreveu o seguinte: “Aquilo que Ele não assumiu ele não
curou”. Querendo dizer que se Jesus Cristo não foi um homem ele não nos salvou.
 Atanásio tinha escrito sobre a encarnação do verbo, de que “Se Jesus Cristo não é
Deus, nós não estamos salvos”.
 Tudo começa a ir na direção das duas naturezas de Cristo que vai gerar um
problema seríssimo na Igreja um pouco mais tarde, mas os Pais Capadócios
ajudam nesse debate.
O cuidado dos necessitados.
 Nesse ponto nós temos sempre que lembrar de Basílio, ele é conhecido como
Basílio o Grande. Na História muito gente é “O Grande”, nome dado pelos
historiadores. Basílio foi diferente, ele era chamado de Basílio o Grande pelos
pobres e necessitados, porque eles diziam – esse é um Grande Homem. Ele fez
muito mesmo pelos necessitados de Cesaréia onde ele era Bispo. Fundou hospitais,
orfanatos e abrigos para pessoas necessitadas. Com Basílio começa essa coisa
que a Igreja sempre teve de investir nesse tipo de instituição, hospitais, orfanatos,
de amparar os necessitados, os que precisam. Houve tempo em que o Estado fazia
absolutamente nada nesse sentido, quem fazia era a Igreja. Hoje a maioria das
Igrejas faz pouco isso porque o Estado já ampara os necessitados normalmente,
com isso acabamos perdendo uma bela oportunidade de testemunho.
 Gregório de Nazianzo escreveu um livro “Sobre o Amor aos Pobres”. É
impressionante como esse pessoal escrevia livros, a produção literária deles é
realmente algo que assombra, pois não tinham os recursos de escrita que temos
hoje.
 A História da Igreja é sempre assim, um constrói em cima do que o outro já
estabeleceu. Isso é bem claro.

Dois Imperadores
 Juliano, o apóstata (Imperador 361-363)
 Esse é o único Imperador que não se diz o nome dele sem falar um qualificativo, ou
seja – Juliano, o apóstata.
 Em 337, morre o Imperador Constantino. Ele tem 3 filhos e, os 3 querem ser
Imperador. Por um tempo o Império teve 3 Imperadores, que entre si ficam
brigando. No final Constâncio, um dos filhos, acabou prevalecendo. Ele morre em
361, e foi sucedido por um parente, um primo, chamado Juliano.
 Juliano nasceu em uma família cristã, foi criado como cristão, mas com vinte anos
de idade renunciou a fé. Por isso o nome dele, o apóstata. Na verdade ele se
converteu do cristianismo ao paganismo. Como pode acontecer uma conversão
desse tipo? Um historiador argumenta que toda família de Juliano foi morta pelos 3
filhos de Constantino, que eram cristãos nominais pelo menos. Porque na briga pelo
troco, a família de Juliano tinha também uma cerca possibilidade de reclamar o
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trono, sendo assim dizimada pelos 3 filhos do Constantino. Havia uma enorme
incoerência entre a fé professada por aqueles homens e o comportamento deles.
Nós já falamos do problema que é a entrada do Império Romano na Igreja, virando
então nessa coisa de nominalismo, cristão só de nome. Juliano só não foi morto
porque um grupo de cristãos preservou a vida do pequeno menino.
 Quando ele assumiu o Império em 361, ele fez absolutamente de tudo para varrer o
cristianismo do mundo. Essa era a ambição dele, queria fazer com que o Império
Romano voltasse aos tempos gloriosos em que ele era pagão e adorava os antigos
deuses. Ele chamava os cristãos de Galileus Ímpios. Ele disse uma vez que o único
problema que ele achava para acabar com a influência dos cristãos e fazer com que
eles desaparecessem, era que eles investiam demais em boas obras, faziam coisas
muito boas na sociedade e isso gerava dificuldade para ele. Disse o seguinte: “Eles
cuidam não só dos pobres deles, mas dos nossos também”. Podemos perceber a
Igreja sempre testemunhando nos cuidados dos pobres e necessitados.
 Na providência de Deus, o governo dele durou muito pouco, só 2 anos. Morreu em
batalha contra os persas (os grandes inimigos do Império Romano). Dizem que as
últimas palavras dele, quando ele foi ferido mortalmente em batalha, foram às
seguintes: “Tu venceste, ó Galileu”. E de fato o Galileu tinha vencido. Quem é
Juliano para afrontar o Senhor Jesus Cristo.
 Depois da morte de Juliano o Império voltou a proteger o cristianismo e tudo voltou
como era antes. Por isso que ele é tão marcante, porque só ele tentou fazer isso.
Teodósio (Imperador 379-395)
 Ele é muito importante pelo seguinte, se tornou Imperador em 379, e a grande
mudança que introduziu foi que tornou o cristianismo a religião oficial do Império
Romano. Isso Constantino não tinha feito, ele apoiou o cristianismo, mas não era a
religião oficial do Império. Teodósio colocou como religião oficial do Império,
implicando em perseguição a todos os outros, pois o Império só vai aceitar essa
religião daqui para frente. Começa a haver perseguição aos pagãos. Seus templos
começaram a ser destruídos, estabeleceu leis contra a heresia, porque não é só que
tem que ser cristão, tem que ser cristão ortodoxo. Se houver crença em alguma
coisa que não for da Ortodoxia, é punido. Começa aqui algo que ficou conhecido
como a Cristandade, Estado e Igreja unidos, uma coisa só. Isso durou até a
Reforma e depois da reforma ainda.
 Teodósio ao tentar proteger o cristianismo, fez muito mais mal ao cristianismo do
que Juliano tinha feito.

Concílio de Constantinopla (381)
 Vejam como começou o quarto século. Em 303 começa a pior perseguição que já
houve contra os cristãos, terminando com o cristianismo como a religião oficial do
Império Romano. É revolucionário esse quarto século.
 O segundo Concílio Ecumênico é o de Constantinopla que foi convocado pelo
imperador Teodósio, e o principal tema foi: “Divindade do Espírito Santo”.


Divindade do Espírito Santo
 Nesse Concílio foi feita a amarração final do credo Niceno, pois esse só falava do
Pai, do Filho e só citava o Espírito Santo sem qualificar nada. Então em
Constantinopla houve a qualificação, e o Espírito Santo foi considerado Homoousios
– mesma substância, que o Pai e o Filho. Na verdade o que nós hoje chamamos de
Credo Niceno, já é a versão modificada de Constantinopla.
 O chamado Credo Niceno é o que foi afirmado em Constantinopla.
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Esse mapa mostra a
Capadócia, na Ásia
Menor, nessa ponta.
Constantinopla é a
ligação Ásia e Europa.
Ali existe uma ponta
onde a Ásia e Europa
se ligam, por isso que
é estratégico.

Constantinopla – o estreito de Bócio liga o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. No mapa aprecem vários
muros de proteção. Cada Imperador que assumia construía mais um muro.

Os Concílios funcionavam mais ou menos como o de Jerusalém que vemos em Atos.
Havia debates, exposições, defensores das diversas posições, todos ouvem e procura-se
chegar a um consenso e então são escritos Cânones. Esses Cânones são na verdade as
decisões do Concílio. Há debates e trocas visando-se, se possível, alcançar o mais próximo
possível a verdade. Nem sempre eles alcançam isso mais fazem com sinceridade achando
que estão no caminho certo. São líderes das diversas Igrejas, Bispos, que muitas vezes por
causa da difícil viagem o Bispo acabava levando diáconos para o auxiliarem. A opinião que
valia era a do Bispo, ele é que trazia a opinião da sua Igreja. Claro que os Bispos de uma
cidade mais importante também tinham importância maior na hora de dar a opinião.
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Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo
Três homens importantíssimos da História da Igreja, Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo.
Atanásio morreu em 373, final do quarto século. Quando ele morreu os 3 Capadócios estavam na
faixa dos 40 anos. O Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo estavam na faixa dos 30 anos. Havia um
jovem no Norte da África, com 19 anos, que é o grande gigante Agostinho. Dá para sentir o peso
do quarto século para a História da Igreja, para a teologia.
 Ambrósio (339-397)
 Quando se fala em Ambrósio se pensa em um homem da Igreja, um líder eclesiástico, um
líder da Igreja, o pastor, o pregador, e um criador de estilos de adoração. Um homem
também da liturgia.
 Nasceu em Roma, de uma família aristocrática, e era político. Começou cedo na vida
política. Foi governador do Norte da Itália. Era considerado bom governador, muito
competente. Era cristão, mas não dos mais dedicados. O foco dele era a vida política, a
vida como governador lá no Norte da Itália.
 Bispo de Milão
 O problema é que a Igreja em Milão, onde era a sede do governo, vivia um período de
grande turbulência por causa da briga de arianos com ortodoxos. Cada um puxando
para o seu lado. É aquela época depois do Concílio de Nicéia em que o Atanásio esta
brigando pela verdade. No meio dessa confusão tinha que se escolher um novo Bispo,
e no dia da escolha do novo Bispo o governador Ambrósio estava no meio da multidão,
do povo que iria escolher o novo Bispo. Os dois lados brigando, não se entendiam, e de
repente no meio da multidão, uma criança começa a gritar: “Ambrósio para Bispo!”.
Nem ele nem alguém jamais tinham imaginado essa possibilidade, ele era o
governador, mas ela soou interessante para muita gente. De repente todos estavam
gritando a mesma coisa. Ele ficou numa situação que não poderia recusar, foi
aclamação do povo. Só havia um detalhe, ele ainda não tinha sido batizado.
 Em 8 dias ele foi batizado, ordenado presbítero e ordenado Bispo. Com certeza é um
recorde na História da Igreja. Ele deixou de ser governador.
 Ambrósio administrou muito bem os problemas que havia na Igreja e, começou a
defender a independência da Igreja em relação ao estado. Isso era um problema nessa
época por causa do Teodósio. Teodósio era terrível, ele interferia em tudo. Tornado o
cristianismo a religião oficial passou a achar que era o dono da Igreja, dando ordem
para todos. O Estado interferindo na Igreja acaba tirando a pureza dela.
 Ambrósio foi o que mais resistiu, foi uma grande contribuição, pois ele trouxe equilíbrio.
Brigou com Teodósio várias vezes, apesar de ele ser o Imperador. Era um homem
muito corajoso. Uma vez Ambrósio não deixou Teodósio entrar na Igreja em Milão,
porque Teodósio tinha massacrado umas pessoas lá em Tessalônica, e disse “Você
com essas mãos sujas de sangue não vem para cá”.
 Pregador
 Era também um excelente pregador. Pregador fantástico, um homem de retórica
fora de série, extremamente eloqüente. Agostinho foi para Milão só para vê-lo. De
todos os Pais da Igreja que vimos até agora, ninguém chegou nem perto da
Doutrina da Graça, e Ambrósio chegou muito perto de entender a Doutrina da
Graça. Por exemplo, uma oração que Ambrósio fez: “Oh! Deus, que olhaste para
nós quando estávamos caídos na morte,e resolveste nos resgatar pelo advento do
teu Filho Unigênito”. Já a idéia de morte espiritual, tudo coisas que haviam se
perdido. Agostinho vai construir em cima disso. Quando pensamos em Agostinho
devemos pensar em Ambrósio também. Esses dois homens têm uma ligação que
Deus queria que eles tivessem. Vamos ver depois.
 Lutou contra o Neopaganismo, porque principalmente nos níveis mais elevados da
sociedade romana, o paganismo estava voltando, muita gente achava que o
cristianismo tinha enfraquecido Roma e, que bom mesmo era na época dos deuses.
Lutou também contra o Arianismo que voltava toda hora pelo norte, pelos bárbaros.
Foi um defensor da ortodoxia.
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Liturgista
 Organizou de uma maneira especial o culto, deu uma forma ao culto, com uma
seqüência litúrgica. Foi também um grande compositor de hinos, deu muita ênfase à
música. Agostinho escreve o seguinte: “Como eu chorei com os cantos dos hinos da
Igreja”, nas suas visitas a Igreja de Milão. Hoje em dia tem vários hinos que são
cantados com letras do Ambrósio, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos.
Hinos de antigamente com muita teologia, pois Ambrósio sempre achava que os
hinos se prestavam tanto para a adoração como para o ensino. As pessoas
cantavam e aprendiam com a letra. Ele como pastor que era se preocupava muito
com isso.
 Foi ele que ajudou Agostinho a chegar à fé.

Jerônimo (347-420)
 Nasceu na Itália, também de família rica, não é uma pessoa que gosta de pessoas, é um
intelectual, um acadêmico, um teólogo. Esses indivíduos também têm um lugar na Igreja,
também contribuem para a Igreja. Algum motivo Deus tem para levantar esse tipo de
pessoa.
 Teólogo acadêmico
 Ele tinha uma biblioteca impressionante, uma das maiores bibliotecas individuais do
seu tempo. Comprava e colecionava tudo tipo de livro que podia. Adorava ler o Cícero
(escreve filosofia grega). Tem uma história interessante nesse sentido, porque apesar
do Clemente e do Orígenes terem falado que não havia qualquer problema em ler
essas filosofias gregas, que até era bom, Jerônimo se sentia culpado quando lia Cícero,
por ser um escrito pagão. Uma noite ele teve um sonho em que ele foi colocado diante
de Jesus Cristo, e Jesus disse: “Você não é cristão porque você lê Cícero”. Esse sonho
o marcou profundamente. Dali para frente toda vez que ele tinha vontade de ler o
Cícero, ele lia e depois lia a Bíblia um monte para compensar. Ele queria muito deixar
de ler o Cícero, ele era viciado em ler Cícero. Ele nunca conseguiu parar de ler, e um
dia alguém disse para ele assim: “Você esta lendo o Cícero? Mas e o teu sonho?”. E
ele responde: “Você sabe, não podemos dar importância demais para sonhos!”. Então
ele acabou cedendo.
 A maior obra de Jerônimo, com certeza, tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata
latina. Trabalhou 22 anos nela. Ele sabia fluentemente o latim, o grego e o hebraico,
que não era comum nessa época. Com isso ele foi capaz de traduzir diretamente do
hebraico para o latim, o velho testamento. Nessa tradução ele incluiu só os trinta e nove
livros canônicos, não incluiu os outros por não considerá-los canônicos. Mesmo a
Vulgata Latina sendo a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana, não tem esses outros
livros traduzidos. A Vulgata depois, na História da Igreja, acabou sendo a prisão da
Palavra, porque o Catolicismo Romano aprisionou a Palavra no latim. Para ele o latim é
a língua divina. Até pouco tempo as missas eram em latim. Jerônimo não foi culpado
por isso, pois quando ele fez essa tradução estava traduzindo para a língua do povo e
nisso ele é um protestante, não um Católico Romano, porque ele esta pondo a Bíblia na
mão do povo.
 Os apócrifos foram incluídos na Bíblia Católica Romana, no Concílio de Trento, em mil
quinhentos e quarenta e cinco, mas já existiam desde a época de Jerônimo, são livros
antigos. Na época de Jerônimo o Cânon ainda não estava estabelecido com clareza,
ainda havia discussões a respeito dele. Então Jerônimo tem a visão dele a respeito do
Cânon, e eram os trinta e nove. O Novo Testamento não precisava de tradução, pois já
era em língua que as pessoas usavam, foi escrito em grego. Nessa época não é que
tenha sido feita a primeira tradução para o Latim, mas essa foi a melhor. Já havia
outras traduções, só que com pouca qualidade, e traduções que vinham da
Septuaginta, não diretamente do hebraico para o latim, direto do original. Latim passou
a ser a língua oficial do Ocidente, e tudo que era escrito e traduzido precisa ser também
em Latim para que todos tivessem acesso.
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Comentarista
 Escreveu muitos comentários da Bíblia. Agostinho escreveu uma carta para o Jerônimo
dizendo assim: “Eu te agradeço pelos teus escritos, porque Deus deu alguém como tu
para ti mesmo, para mim e para toda a Igreja”, apesar de os dois terem brigas
seríssimas. Jerônimo era um sujeito absolutamente intratável, ninguém suportava o
Jerônimo, ele ofendia-se com qualquer coisa, podia facilmente humilhar as pessoas
que não concordavam com ele, ou que ele considerasse pouco inteligente. Uma pessoa
desagradável realmente. Mas ele é respeitado tanto no Ocidente como no Oriente. No
Oriente porque ele se estabeleceu mais tarde em Belém, ele foi Monge lá.
Monge
 Foi um monge diferente dos Beneditinos, pois esses suavam a camisa de verdade,
tinham que ter uma disciplina tremenda e, Jerônimo era um monge que queria sossego.
Ele foi para Belém se isolar porque queria escrever, fazer o trabalho dele, nada desse
negócio de ter muito horário como os Beneditinos e ficar trabalhando no pesado.
 Como monge ele começou a escrever cada vez mais sobre o celibato, sendo
importante sobre a influência sobre o Catolicismo Romano quanto ao caráter superior
do celibato em relação ao casamento. Nessa época havia um crescente interesse sobre
o celibato e a virgindade dentro da Igreja. Jerônimo influenciou muito isso. Com ele isso
ficou ainda mais forte. O David B. Calhoun diz que se Jerônimo fosse dar notas ele
daria para o celibato um 10, para viuvez um 6 e, para o casamento um 3.
 Jerônimo escreveu um livro sobre a Perpétua Virgindade da Bem Aventurada Maria,
escrevendo nesse livro um texto assim: “O acento esta macio, o chão esta varrido, as
flores estão nos vasos, o jantar esta pronto. Diga-me onde, em meio a tudo isso, há
espaço para pensar em Deus?”. Ele estava colocando os cuidados desse mundo, os
cuidados típicos de uma família, como um empecilho para a vida com Deus, a
comunhão com Deus. Isso ficou sem resposta, ela viria, mas só no tempo da Reforma,
com Lutero e Calvino, e com o irmão Lourenço.

Crisóstomo – Boca de ouro – (345-407)
 É importante principalmente no Oriente, nasceu em Antioquia e foi Bispo de
Constantinopla, cidade mais importante nessa época. Crisóstomo, na verdade é um
apelido, o nome dele é João. Recebeu esse apelido por ser maravilhoso pregador,
fantástico. Foi convertido pela influência de Basílio.
 Sua mãe Antusa.
 Sua mãe era cristã e viúva, fazendo um trabalho excelente criando esse rapaz nos
caminhos da fé. Libânios era o maior retórico, pago para falar, do seu tempo, queria
por toda lei pegar o jovem para si, para trabalhar com ele, por causa da grande
capacidade de oratória que Crisóstomo tinha. Sua mãe é que impediu que ele levasse o
seu dom para longe do Senhor, segurou ele para que ele trabalhasse para a Igreja. Foi
Libânios que disse aquela famosa frase – “Que mulheres esses cristãos têm”. Na
História da Igreja vemos que aquele ditado é verdadeiro – “Por trás de um grande
homem há uma grande mulher”. A não ser no caso de Jerônimo, que atrás dele não
tem alguém por que ninguém consegue ficar com ele.
 Pregador em Antioquia e Constantinopla
 João Crisóstomo tornou-se um grande pregador e, dos grandes. Tinha uma linguagem
vívida e ilustrações marcantes e aplicações realmente perscrutadoras. De todos os
homens que nos vimos até agora ele é o mais agradável e fácil de ler. Ele pregava
seqüencialmente nos livros da Bíblia, como as Igrejas Reformadas fazem. O Charles
Spurgeon admirava profundamente o Crisóstomo pela sua pregação, mas por outro
lado, ficava decepcionado por encontrar tão pouco da graça nos seus ensinos. Era
comum nessa época a Doutrina da Graça de Deus estar ofuscada e apagada, há só
indícios e nada mais.
 Exegeta
 O maior exegeta (sabe explicar o sentido da Palavra) do seu tempo. Ele explica a
Palavra com perfeição. Calvino achava que Crisóstomo era o supremo exegeta das
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Escrituras. Calvino admirava muito Agostinho, e o cita mais do que ninguém, mais do
que todos os outros juntos, mas se decepcionava profundamente com a exegese de
Agostinho que era realmente um desastre. E por que ele errava na exegese? Porque
ele era adepto da escola de Alexandria de interpretação da Bíblia. A escola de
Alexandria sempre interpreta a Bíblia de maneira alegórica, existe o sentido literal, mas
eles o consideram inferior, não tão importante, o mais importante é o sentido
escondido, místico das Escrituras. A outra escola era a de Antioquia que considerava
sempre o sentido literal de interpretação das Escrituras. Crisóstomo é da escola de
Antioquia. Nós com certeza nos sentiríamos muito mais confortáveis em Antioquia do
que Alexandria.
 O que deixa todos impressionados é o seguinte – como é que pode o melhor exegese
não ser o melhor teólogo? Esse é um enigma que o próprio Calvino se questionava. O
maior teólogo é Agostinho. Imagino que ali Deus queria mostrar que nenhum homem se
basta a si mesmo, a Igreja precisa sempre de todos, e que ninguém é perfeito.
Pastor
 Foi um grande pastor. Ele ainda não era pastor, nem presbítero e já escreveu um livro
sobre o Ser Presbítero, um belo livro. David B. Calhoun dia que é um livro útil ainda
hoje. Crisóstomo escreve que um pastor deve ter grande discrição e zelo. Deve ser
uma pessoa discreta e extremamente zelosa. Ele também disse: “O ofício do pastor é
duplo: Povo e Pregação”. Deve dar ênfase idêntica a essas duas coisas, cuidar das
pessoas e cuidar da pregação.

Em Belém Jerônimo acabou se
associando a algumas freiras e
ensinando-as. Com elas ele se
deu muito bem
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Interpretação Alegórica – Escola de Alexandria
Orígenes dizia que a interpretação da Bíblia era em três níveis, que corresponde as três
partes do ser humano. Tirou tudo isso da filosofia grega.




1) Carne – a interpretação literal e óbvia corresponde à carne ou ao corpo humano, que é
visível e evidente a todos que o vêem. Esse tipo de interpretação é para os indoutos.
2) Alma – aqueles que já fizeram algum progresso na vida cristã começam a discernir
sentidos mais além do óbvio.
3) Espírito – a interpretação alegórica, própria dos que são espirituais.
Alguns exemplos de interpretação alegórica






Rebeca vem tirar água do poço e encontra os servos de Abraão (Gn 24.15-17) - significa que
diariamente devemos vir aos poços da Escritura para ali nos encontrarmos com Cristo.
Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebréias (Ex 1.15-16) - os
meninos significam o espírito intelectual e sentidos racionais enquanto que as meninas
significam paixões carnais.
O sentido verdadeiro (alegórico) da passagem sobre o divórcio (Mt 19.9) é a separação da
alma do seu anjo da guarda.
Vejam que é desastroso esse tipo de interpretação e são encontrados materiais
ruins, do próprio Agostinho, nessa linha.
É importante chamar a atenção sobre isso, porque mostra que não basta ter a
Bíblia, ela precisa ser interpretada e, dependendo por onde seguir, o caminho que tomar, vai
errar tudo, com a Bíblia na mão. Por isso é que a gente precisa ser auxiliado pelos nossos
irmãos, pela Igreja, para não errar tudo.

Agostinho
Talvez a pessoa mais importante na História da Igreja, ele é importante em todos os ramos
do cristianismo, todos usam Agostinho para alguma coisa.
 Quem foi? As Confissões
 Ele conta a história da vida dele no seu livro As Confissões. O livro todo tem a forma de
uma oração, o livro todo é assim, ele vai falando com Deus, e falando da sua vida.
 Agostinho é bom de ler, ele tem umas frases de efeito muito interessante. Walister Magraf
disse que Agostinho é provavelmente a maior e mais influente mente de toda a História da
Igreja. Por isso não tem como não darmos uma atenção especial para ele, ainda mais pela
importância que ele tem para a Igreja Reformada.
 Os primeiro nove capítulos de As Confissões ele conta a história dele até a sua conversão
e um pouquinho depois. O grande tema é Pecado e Graça. O Pecado de Agostinho e a
Graça de Deus.
 Sua mãe Mônica
 Nasceu em Tegaste (atual Argélia), no Norte da África, em 354, seu pai se chamava
Patrício, pagão e, sua mãe Mônica, cristã, uma mulher admirável. Entra naquela categoria
que Libânios falou – “Que mulheres esses cristãos têm”. Muito mais certo seria dizer – que
cristãs essa mulheres são. Ele é um exemplo de uma grande mulher de Deus. Era uma
mulher de oração. Agostinho fala em As Confissões – “Minha mãe, tua fiel serva, chorou
mais por mim diante de ti do que as mães choram quando lamentam a morte de seus
filhos”. E na verdade em um sentido Agostinho estava morto mesmo, porque ele não
seguiu a fé da sua mãe. Ele rejeitou a fé dela e, viveu uma vida completamente mundana
desde a sua adolescência em diante. Por meio das orações de Mônica, Deus ouviu as
orações de Mônica e, ele foi alcançado. Mônica só morreu um ano depois da conversão de
Agostinho.
 Mônica também é um exemplo de testemunho dentro da família, pois o pai dele, Patrício,
não era cristão e, a sogra dela, que morava ali com eles, também não era cristã. Os dois,
muitas vezes, tornavam a vida dela muito difícil, especialmente a sogra. Agostinho fala
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assim dela, sua mãe – “As virtudes com que a adornaste, e pelas quais ele (Patrício) a
respeitou, amou e admirou, eram como muitas vozes constantemente falando a ele de ti”.
Pelo testemunho dela tanto o marido como a sogra foram recebidos por Cristo. Agostinho
fala também – “Que a atenção que dispensou e, a sua constante paciência e gentileza
também acabaram alcançando aquela velha senhora”. Agostinho a chama de – uma serva
dos servos de Deus. Esse título mais tarde foi dado para o Papa.
O Pecador
 Ele fala em As Confissões de que ele pecou desde o dia em que nasceu. Tem um episódio
interessante da infância dele em que ele gasta bastante tempo, dele com outros meninos
que resolveram roubar umas peras na casa do vizinho. Ele conta essa história das peras
de que ele não tinha a menor fome, não tinha razão alguma para ir lá roubar aquelas
peras. Ele foi roubar as peras pelo prazer de roubar as peras. Por isso ele foi e isso é
pecado.
 Ele saiu da cidade onde ele morava e foi para a grande cidade de Cartago, no norte da
África, vivendo lá uma vida de imoralidade, tendo mais tarde uma concubina, de quem ele
teve um filho, Adeldato. Começou a sentir que aquilo não era vida e queria sair dela, mas
não sabia como. Inclusive tem aquela famosa frase dele – “Senhor dá-me castidade, mas
não já”.
 Estamos falando tanto de Agostinho porque na vida dele nós vamos ver a Doutrina
verdadeira sobre o Homem, como o homem é. Deus fez questão de que aquele homem
vivesse o que ele ia ler depois na Palavra. Isso é muito nítido. Ele aprendeu sobre a graça
através da vida dele e depois confirma na Palavra de Deus que é exatamente assim. O
homem é assim – eu não quero o pecado, mas eu quero. Eu sei que é ruim, mas eu quero
fazer mesmo assim. É assim que o ser humano é, ele é escravo do pecado. Depois ele
percebeu que poderia ser grato a Deus pelos pecados que ele não cometeu. Ele escreve
assim – “Eu atribuo a tua graça a quaisquer atos maus que eu não pratiquei”. Ele via
também que ao mesmo tempo em que ele fez muitas coisas ruins Deus impediu que ele
fizesse coisas piores. Para quem não nasceu na Igreja, quem viveu uma vida de pecado
antes de vir para a Igreja, sabe o que isso significa, como realmente Deus preserva os
seus eleitos.
A Busca
 Ele diz assim – “Deus colocou um gosto ruim em todos os meus prazeres pecaminosos”.
Deus faz com que você não consiga aquele prazer que achava que teria, por ser um eleito.
Deus vai te alcançar, foi assim que Deus fez com Agostinho. Ele diz que não estava
buscando prazer em Deus, mas estava buscando prazer em si mesmo e nas outras
pessoas. Já começa a ficar claro no pensamento de Agostinho que o prazer é buscado em
Deus. Aquilo que John Piper bate tanto na tecla hoje, e que Jonathan Edwards bateu, eles
vão buscar lá em Agostinho.
 Ele foi se afundando em miséria confusão e erro. Começou a ter uma esperança de que
houvesse um caminho. Só que ele não foi imediatamente para a Bíblia. Ele achava que a
Bíblia era muito crua, sem refinamento, incomodando ele. Então ele não foi para a Bíblia.
Ele fala da sua mente errante, de como a mente dele funcionava a mil, e então começou a
seguir tudo o que ele podia. Começou a seguir a filosofia. Quando tinha dezenove anos leu
Hortêncios, o livro de Cícero, sempre Cícero. Esse livro despertou nele a idéia da mente, a
importância da mente e, despertou nele um desejo pela verdade. Da filosofia ele foi para a
Astrologia, que nessa época era relativamente respeitada. Ele diz assim – “Abertamente
consultei esses impostores chamados astrólogos”.
 Da astrologia ele foi para uma seita chamada Maniqueísmo, que é um tipo de Gnosticismo
que veio da Pérsia e lidava com o problema do mau. Dizia que o mau era alguma coisa
que estava preso ao físico, ao material, e que Deus não tinha nada a ver com isso. Que
Deus não pode conviver com um mundo assim, cheio de maldade. Só que da mesma
maneira que outros grupos que nós temos hoje em dia, como os Mórmons, as
Testemunhas de Jeová, essas Logosofias, e essas coisas assim, são grupos que tem
muitas afirmações, mas que não tem um sistema. Então para uma mente inteligente como
a do Agostinho, extremamente capaz, era altamente insatisfatório esse tipo de afirmação
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solta que não tem lógica alguma, que é só uma afirmação muito bonita, mas que não tem
amarração. Ele acabou também abandonando o Maniqueísmo.
 Acabou encontrando alguma luz com os Neoplatonistas, porque eles falavam de uma terra
de paz, de luz, só que eles não diziam como é que se chega lá. O Agostinho fala – “Que o
verbo se fez carne eu não pude ler ali”. Essa afirmação ele não encontrou ali e, depois ele
soube que esse era o único caminho.
 É impressionante como Deus foi trazendo o Agostinho. Agostinho decidiu ir para Roma,
pois queria seguir carreira na retórica e, por ser extremamente capaz, muito inteligente,
praticamente um gênio, achava que em Roma, por ser o maior centro na época, seria o
lugar para isso. A mãe dele não queria que ele fosse para lá, pois em Cartago já tinha sido
um desastre, imagina em Roma. Mesmo depois de muita indecisão e orações da mãe para
ele não ir ele acabou indo. Desse episódio ele fala – “Que Deus não ouviu as palavras da
sua mãe, mas a oração da sua mãe”. Porque as palavras dela eram – “Senhor faça com
que meu filho não vá para Roma”, mas a oração dela era - “Senhor converte o meu filho”.
Ele tinha que ir para Roma. Na verdade ele tinha que ir, no plano de Deus, para Milão.
Quando ele chega em Roma ele descobre que não tem que estar em Roma, que o grande
orador, o homem da retórica está em Milão, e o nome dele é Ambrósio. Ele então vai para
Milão. Ele fala uma coisa muito bonita, ele diz assim: “Totalmente sem saber eu estava
sendo trazido por ti a Ele, para que sabendo eu pudesse ser trazido por Ele, a ti”. Foi bem
isso mesmo que aconteceu. Ele se aproximou de Ambrósio não pela fé cristã, mas porque
Ambrósio era um grande orador. Ele então escreve assim: “Eu comecei a gostar dele, a
princípio não como um mestre da verdade, porque eu não tinha absolutamente nenhum
confiança na Igreja dele, mas eu comecei a gostar dele como um ser humano que tinha
sido bom comigo”. Vejam a importância do testemunho, de ele ter sido bem recebido, ter
sido acolhido por aquele grande homem de Deus que foi Ambrósio. Em Milão ele passou
por diversas influências, de Ambrósio e de outros irmãos ali da Igreja, pois ele ia sempre
aos cultos ouvia a Palavra por causa da oratória, só que ele estava levando o evangelho.
Ele então leu um Best Seller, que era o livro de Atanásio, “A Vida de Antônio o Eremita”.
Por fim ele estava lendo a Bíblia, pois para ele agora a bíblia era um livro diferente.
O Cristão
 O episódio da conversão dele é famoso, ele em um jardim de Milão, ouve um menino
gritando: “Tome, leia”. Ele olhou em volta para ver se era alguma brincadeira de algum
menino, não viu alguém, e de novo: “Tome, leia”. Nessa hora ele estava na mão com um
livro das Escrituras, Romanos, ele então fez aquilo que a gente sempre ensina para não
fazer, pegou o livro e abriu em um lugar qualquer, abrindo em Rm 13:13-14 “Andemos
dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e
dissoluções, não em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada
disponhais para a carne, no tocante as suas concupiscências”. Isso veio como uma facada
nele, porque era exatamente o tipo de vida que ele vinha vivendo. Ali ele cedeu, ele
entregou a vida dele para Cristo. Aos trinta e dois anos ele era então uma nova criatura.
Foi batizado por Ambrósio no ano 387, na presença de sua mãe, de seu filho, foi um
momento bastante comovente.
 Voltou para Roma e depois voltou para África de onde ele tinha vindo. Foi ordenado em
391, e tornou-se Bispo em 395. Quando Agostinho foi ordenado ele chorou, não de alegria,
mas porque ele sentia que estava entrando em algo extremamente difícil. Num aniversário
de ordenação ele disse: “Pregar, repreender, corrigir, edificar, cuidar de almas individuais,
é um grande fardo, grande trabalho, grande luta. Quem não evitaria esse trabalho? Mas o
evangelho me constrange”. Aí esta o coração de um pastor.
 A ordenação foi muito boa para Agostinho porque deu foco para a vida dele, ele agora
tinha uma missão, que desempenhou com absoluta fidelidade.
O Bispo
 Todos os livros dele, os grandes escritos dele vieram depois de ele ser Bispo. Ele passou a
se dedicar a obra de Deus de uma maneira impressionante. É muito comum pessoas muito
inteligentes, muito capazes assim como Agostinho, não se achar na vida, erra muito o
caminho porque ela é capaz de fazer bem qualquer coisa que ela fizer, ela terá sucesso
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em qualquer coisa que faça, então ela não sabe o que fazer. Para o Agostinho foi muito
bom que ele foi ordenado, porque isso botou um peso de responsabilidade nele, colocando
todas as energias dele naquilo.
Passou o resto de sua vida como Bispo em Hipona, uma cidade relativamente sem
expressão não era uma cidade importante, mas ele era importante. Ficou nessa cidade por
trinta e 5 anos, ensinando aquele povo. Dizem que os seus sermões nunca eram
simplificados para facilitar para o povo, ele pregava o que ele entendia realmente da
verdade de Deus.
Passava muito tempo escrevendo. Morreu em 430, pouco antes da cidade cair nas mãos
dos vândalos.

O século V o Império Romano do Ocidente vai par o espaço. Tudo que é bárbaro invade o
Império Romano e ele é tomado de uma maneira absurda, inclusive na África do Norte onde os
vândalos entraram.
O Grandioso Resgate da Doutrina da Graça de Deus
Deus escolheu Agostinho para fazer isso. Nós nunca vamos entender porque Deus
esconder a Doutrina da Graça Dele, completamente da vista da Igreja durante 300 anos. Mas
esse foi o homem escolhido para trazer de volta.



F.F. Bruce: “A doutrina bíblica da graça parece ter sido enterrada na era pós-apostólica para
reaparecer somente com Agostinho”.
B.B. Warfield: “Não há maior abismo na história do pensamento humano do que o que ocorreu
entre a era apostólica e as eras seguintes”.

Não dá para entender porque que de repente todo aquele evangelho de Paulo, tudo aquilo
que ele explicou com tanto clareza, desapareceu e ninguém mais falava com clareza da Graça de
Deus. Vejam bem, não é que as pessoas não criam na Graça. A questão aqui lembra um pouco a
Doutrina da Trindade, e da divindade de Cristo. As pessoas crêem na Graça de Deus, só que não
esta claro como que isso funciona, falta sistematização, falta deixar isso claro, e aí todo tipo de
barbaridade começa a acontecer. Começam haver ensinos errados.
A ênfase em boas obras trouxe um desequilíbrio muito grande para a Igreja naquele
período, naqueles 300 anos. Será que é possível exagerar a importância das boas obras, é claro
que não, as boas obras são importantes só que tem que haver equilíbrio com a Graça. Esse
equilíbrio se perdeu. Um exemplo, Crisóstomo, olha o que ele diz: “Tudo depende de Deus, mas
de forma que o nosso livre arbítrio fique prejudicado. Deus não antecipa nossa escolha para que
o nosso livre arbítrio não seja violentado. Mas quando escolhemos grande é a assistência que Ele
nos trás”. É sempre assim é a visão Arminiana, Pelagiana de que Deus é um auxiliar. Você se
salva e Deus lhe ajuda. Essa visão é desastrosa, é completamente anti-bíblica, mas por causa do
desequilíbrio que ocorreu ela acabou sendo bastante comum naqueles 300 anos. Claro que não
somos tolo de achar que durante 300 anos Deus não salvou alguém. Sempre temos que tomar
cuidado com esse tipo de coisa – esse esta salvo, esse não esta, esse não esta salvo porque é
Arminiano. 300 anos. Podemos dizer que Crisóstomo não foi salvo? Esses indivíduos precisam
de Graça por duvidar da Graça.
Agostinho trouxe muito da sua compreensão do Ambrósio, pois ele já tinha trazido a idéia
da Graça, tinha começado. Inclusive Agostinho dá crédito para o Ambrósio, ele aprendeu muito
com Ambrósio. A experiência de Agostinho, o que ele viveu na carne, que vimos rapidamente, o
ajudou a enxergar a Doutrina Bíblica.
A caminhada de Agostinho até Deus foi cansativa, laboriosa, não foi fácil ele chegar até
Deus, e ele percebeu que quem busca na verdade é Deus. Deus é que nos busca. Ele entendeu
que foi Deus que o buscou lá no Norte da África, trouxe ele para Cartago, de lá para Roma, e
finalmente para Milão. Para encontrar com um indivíduo que Deus já tinha preparado antes, que
era governador da Itália. E antes Deus tinha feito um outro indivíduo, lá no oriente, escrever um
livro sobre a vida de um outro indivíduo, que era um maluco que tinha ido para o deserto. Tudo
isso Deus junta e trás um homem aos Seus pés. Assim é o nosso Deus, Ele não trabalha como
nós queremos, Ele trabalha como Ele quer.
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Agostinho nunca pode ver a sua vida como uma vida boa que vai melhorando mais e mais.
Era um pensamento muito comum do monge, por exemplo, é o pensamento do Católico Romano
praticante, eu vou melhorando sempre mais, eu vou me tronando uma pessoa mais decente e
com isso vou me salvando pelas minhas boas obras, para o Agostinho isso aí estava fora, ele
sabia muito bem quem ele era, com muita clareza e, ele não era de ficar se enganando de que
ele é uma outra coisa. O mesmo sentimento que ele tinha ele podia ver na Bíblia. Ele percebeu
que ele nada podia fazer com o seu pecado, percebeu que havia sido capturado pelo pecado e
não tinha como se libertar. Primeiro ele não queria e, depois ele não conseguia mais. Assim é
todo vício, pois o vício é um pecado e o pecado é um vício. Há uma escravidão do pecado da
qual não se consegue libertação. Inclusive nós cristãos, por que nós temos que vigiar? Pense
nisso sempre, se eu começo a cometer um pecado regularmente, por exemplo começo a contar
mentiras, eu me torno um mentiroso e, não consigo mais não mentir. Por isso que o cristão nunca
pode brincar com coisas perigosas. Isso Paulo alertou um monte de vezes. A fofoca, por exemplo,
se eu começo a fofocar e viro um fofoqueiro, não conseguindo mais deixar de falar da vida alheia.
Eu não consigo, é inevitável em mim, porque eu fiquei escravo daquele pecado.
Agostinho descobriu na Bíblia que Jesus Cristo veio salvar pecadores e, que ele nos salva
pela fé, e que a própria fé é um dom de Deus. Foi Ele que deu a fé. Ele também descobriu na
Bíblia que se Deus nos dá o dom da fé é porque Ele nos escolheu, e já tinha planejado nos dá o
dom da fé antes que nós nascêssemos. Agostinho pegou toda a Doutrina Bíblica conforme nós
cremos hoje. Além do mais o que o empurrou a sistematizar ainda mais claramente toda essa
Doutrina da Graça de Deus, foi a controvérsia Pelagiana.


A Controvérsia Pelagiana
 Pelágio
 Pelágio é um sujeito que não sabemos se era um monge ou um leigo, provavelmente
um monge, que veio das Ilhas Britânicas, da Irlanda ou da Inglaterra. Veio para Roma,
e lá começou a trabalhar com os pobres. Ele queria ensinar aquelas pessoas mais
simples, mais pobres, a serem bons cristãos. Ele ficou chocado com o que viu em
termos de pecado que havia no meio das pessoas. Ficou também profundamente
chocado com ma coisa que ele leu lá em Roma que foi As Confissões de Agostinho.
Ele detestou aquele livro. Quando ele leu o seguinte: “Da-me a graça para que eu faça
o que me mandas e então manda-me fazer o que quiseres”. Pelágio achava que se as
pessoas começassem a ouvir esse tipo de coisa ela se tornariam totalmente passivas
e, não buscariam mais a retidão, não buscariam mais o caminho certo, ficando
totalmente descuidadas na vida. Nada mudou, continua essa acusação totalmente
falsa. O ensino dele era o seguinte:
 Todos nascem neutros
 Nem boas nem más, no pelagianismo não existe pecado original, ninguém nasce
pecador.
 Há tanta maldade porque há muitos maus exemplos
 Ele falava da Graça do livre arbítrio
 Pode-se escolher o caminho do bem e até mesmo atingir a perfeição.
 F.F. Bruce disse: “que o Pelágio é o pai espiritual de todos aqueles que
professam o credo popular inglês da justificação pela decência”.
 Todos os discursos que incitam o homem a bondade, são discursos Pelagianos.
Na verdade ele apelam para o que o homem é incapaz de fazer, que ele não
quer fazer. Nesse tipo de discurso um agostiniano logo diria – Mas eu não
consigo.
 A salvação é pela graça
 O Agostinho respondeu para o Pelágio que nós somos incapazes de fazer o bem
e, não temos vontade alguma de fazer o bem. A nossa vontade esta corrompida,
temos o pecado original, que veio de Adão, ele pegou de Romanos todo aquele
ensino. A Graça de Deus não esta lá para nos ajudar, como se pensava, a Graça de
Deus esta lá para nos salvar.
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Pelágio então respondeu que o cristão poderia fazer qualquer coisa que ele
quisesse.
 Agostinho retrucou que a vida cristã é sempre um crescimento na Graça, costuma
ser lento, com muitos tropeços dolorosos, mas o verdadeiro cristão crescerá na
Graça.
 Pelágio queria que a Igreja fosse um tipo de mosteiro, com super cristãos dentro.
 Agostinho considerava a Igreja mais como um hospital, com muitos doentes,
alguns gravemente doentes, mas que estão todos melhorando de saúde, pela
Graça, mas continuam doentes ainda com dificuldades. É uma visão diferente.
Perfeição só no céu.
 No meio dessa controvérsia, qual a resposta da Igreja? Ela pareceu aprovar o
ensino de Agostinho, só aparentemente. Porque eles não podiam suportar o ensino
do Pelágio, pois estava muito fora. Naquela época eles estavam fazendo assim – Só
existe Agostinho e Pelágio, então nós vamos ficar com Agostinho. Só que depois
eles perceberam que não precisa ser só um ou outro, tem um caminho pelo meio e,
foi esse que eles escolheram. Esse caminho é chamado de semipelagianismo.
A aprovação aparente da igreja
 A Igreja pareceu aceitar o ensino de Agostinho, mas logo veio uma reação dos
monges nos mosteiros. Porque se o Agostinho estiver certo e, nós somos salvos
pela Graça – O que é que nós estamos fazendo aqui? Aqui cultivamos boas obras
para ver se conseguimos dar uma melhorada e garantir a nossa salvação.
 O sínodo de Cartago e o Concílio de Éfeso aprovaram o ensino de Agostinho, mas
depois em Orange, na França, deixaram uma porta aberta. Colocaram assim –
“Nem um nem outro. Deus nos salva, mas não sem a nossa ajuda”. Isso é
semipelagianismo, e acabou se tornando a teologia oficial. David B. Calhoun chama
esse tipo de teologia de teologia percentual. A salvação é assim, uma porcentagem
para cada um, Deus entra com uma porcentagem e eu entro com outra
porcentagem. Pode ser 99% Deus e 1% você, mas ainda assim é um modelo
sinergista, portanto semipelagiano.
 A Reforma fez um uso brutal de Agostinho. Calvino chegou a dizer que – “Agostinho
é totalmente nosso”. O que não é verdade precisamente porque o Agostinho é
excelente na Doutrina da Graça, mas em outras coisas ele deu umas escorregadas
boas. A Igreja Católica Romana usa muito do ensino da Igreja que não é tão
auspicioso assim, tanto que o Dr. B.B. Warfield disse assim: “A Reforma é na
verdade Agostinho contra Agostinho”. O Agostinho Católico Romano contra o
Agostinho Protestante.
 O livro de Agostinho “A Cidade de Deus”, é a sua grande obra.
 Como é notório, Agostinho trata do problema da história na Cidade de Deus , e
resolve-o ainda com os conceitos de criação, de pecado original e de Redenção.
A Cidade de Deus representa, talvez, o maior monumento da antigüidade cristã
e, certamente, a obra prima de Agostinho. Nesta obra é contida a metafísica
original do cristianismo, que é uma visão orgânica e inteligível da história
humana. O conceito de criação é indispensável para o conceito de providência,
que é o governo divino do mundo; este conceito de providência é, por sua vez,
necessário, a fim de que a história seja suscetível de racionalidade. O conceito
de providência era impossível no pensamento clássico, por causa do basilar
dualismo metafísico. Entretanto, para entender realmente, plenamente, o plano
da história, é mister a Redenção, graças aos quais é explicado o enigma da
existência do mal no mundo e a sua função. Cristo tornara-se o centro
sobrenatural da história: o seu reino, a cidade de Deus , é representada pelo
povo de Israel antes da sua vinda sobre a terra, e pela Igreja depois de seu
advento. Contra este cidade se ergue a cidade terrena , mundana, satânica, que
será absolutamente separada e eternamente punida nos fins dos tempos.
 Agostinho distingue em três grandes seções a história antes de Cristo. A
primeira concerne à história das duas cidades , após o pecado original, até que
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ficaram confundidas em um único caos humano, e chega até a Abraão, época
em que começou a separação. Na Segunda descreve Agostinho a história da
cidade de Deus , recolhida e configurada em Israel, de Abraão até Cristo. A
terceira retoma, em separado, a narrativa do ponto em que começa a história da
Cidade de Deus separada, isto é, desde Abraão, para tratar paralela e
separadamente da Cidade do mundo, que culmina no império romano. Esta
história, pois, fragmentária e dividida, onde parece que Satanás e o mal têm o
seu reino, representa, no fundo, uma unidade e um progresso. É o progresso
para Cristo, sempre mais claramente, conscientemente e divinamente esperado
e profetizado em Israel; e profetizado também, a seu modo, pelos povos pagãos,
que, consciente ou inconscientemente, lhe preparavam diretamente o caminho.
Depois de Cristo cessa a divisão política entre as duas cidades ; elas se
confundem como nos primeiros tempos da humanidade, com a diferença, porém,
de que já não é mais união caótica, mas configurada na unidade da Igreja. Esta
não é limitada por nenhuma divisão política, mas supera todas as sociedades
políticas na universal unidade dos homens e na unidade dos homens com Deus.
A Igreja, pois, é acessível, invisivelmente, também às almas de boa vontade que,
exteriormente, dela não podem participar. A Igreja transcende, ainda, os confins
do mundo terreno, além do qual está a pátria verdadeira. Entretanto, visto que
todos, predestinados e ímpios, se encontram empiricamente confundidos na
Igreja - ainda que só na unidade dialética das duas cidades , para o triunfo da
Cidade de Deus - a divisão definitiva, eterna, absoluta, justíssima, realizar-se-á
nos fins dos tempos, depois da morte, depois do juízo universal, no paraíso e no
inferno. É uma grande visão unitária da história, não é uma visão filosófica, mas
teológica: é uma teologia, não uma filosofia da história.

1

Concílio de Calcedônia




Debates cristológicos pós-nicenos.
 O Agostinho se envolveu em muitos debates, no Ocidente, com Donatistas e esse
Copelágio. No Oriente o problema era outro, um outro debate estava ganhando proporções
grandes e que gera dificuldades até hoje. É um assunto tremendamente difícil que é o
assunto a pessoa de Cristo e as suas duas naturezas. Assunto espinhoso que produziu
divisão profunda na Igreja. Esse debate levou vários séculos e é chamado Debate das
Duas Naturezas.
O debate sobre as duas naturezas.
 Em Nicéia foi definido que Jesus Cristo é Deus, só que também Ele é homem, certo?
Então ficou assim – “Se Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente Homem, como é que
essas duas coisas se juntam?”.
 Apolianarianismo
 Uma das primeiras tentativas de responder foi de Apolinário, da cidade de
Laudicéia, que disse que se você tem duas entidades perfeitas, perfeito Deus e
perfeito Homem, elas não podem se combinar. Ele propôs o seguinte, imaginou que
o corpo do Homem Jesus, tinha que ser habitado por uma alma divina. Então a alma
de Jesus não é humana é divina. A ilustração que se usa é do envelope e da
carta, o Homem é o envelope e Deus é a carta, colocando a carta dentro do
envelope. No início pareceu até interessante, mas logo as pessoas perceberam que
tinha problemas aí, porque no modelo de Apolinário não há um verdadeiro ser
humano ali. Ficou mais a idéia que era um tipo de possessão, era um corpo
possuído. Isso então foi rejeitado, foi visto como errado. Os Capadócios atacaram
fortemente o ensino de Apolinário e, o Gregório de Nazianzo disse: “O que Ele não
assumiu Ele não curou”. Ele tem que ter uma natureza humana perfeita.
 O Apolinarianismo foi condenado em 381 no Concílio de Constantinopla.
 Nesse debate não havia só teologia envolvida, havia rivalidade entre pessoas e,
entre cidades. Vejam como as coisas se misturam como a Igreja é frágil, porque ela
é composta por seres humanos.
 Rivalidade entre Antioquia e Alexandria
 Alexandria, no Egito e, Antioquia, na Síria, sempre rivalizaram uma com a outra. No
caso da pessoa de Cristo, a ênfase de Alexandria era na divindade de Cristo, e a
ênfase de Antioquia era na humanidade de Cristo. Então como diz aquela famosa
frase – “Onde esta a tua ênfase ali estará a tua teologia”. Acabava desequilibrando,
e a cidade de Antioquia acabou influenciando muito Constantinopla que se tornou
importante depois também.
 O Concílio de Nicéia, em 325, estabeleceu uma hierarquia das Igrejas nas cidades
dentro do cristianismo, pois nesses concílios se discutia vários assuntos, acabamos
levantando o mais importante, mas outros assuntos eram discutidos. Na hierarquia
colocada em Nicéia a Igreja mais importante era a de Roma, pois era a capital do
Império, segunda era Alexandria, terceira Antioquia. Então essa era a hierarquia
principal, só que surgiu um problema, surgiu uma nova cidade, Constantinopla, que
ocupa o segundo lugar, roubando esse segundo lugar de Alexandria.
Automaticamente há uma rivalidade profunda entre Alexandria e Constantinopla.
Vejam como é carnal a coisa, seres humanos são complicados. Essa rivalidade
acabou resultando em uma briga feia, o Nestorianismo.
 Nestorianismo
 Nestor, também chamado Nestório, era Bispo de Constantinopla e, foi treinado na
tradição de Antioquia. Ele ficou preocupado com uma expressão que esta sendo
usada em Alexandria, que era a seguinte – “Theotocos” – Mãe de Deus. Essa
expressão não era usada como é hoje, para exaltar Maria, naquele tempo era para
mostra que ali estava Deus. Aquele homem que nasceu ali era Deus.
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Nestor não gostou daquela expressão, pois incomodava ele, então ele recomendou
que usassem “Christotokos” – A mãe de Cristo, para não confundir a cristologia das
pessoas.
 Também não gostava da palavra – União das Naturezas – ele preferia – Conjunção
das Naturezas. Nestor sofreu feroz oposição de Cirilo, bispo de Alexandria. Cirilo
era um teólogo competente, um indivíduo muito inteligente, mas não muito ético,
jogou sujo várias vezes com o Nestor, fazia qualquer coisa para prevalecer. Era
insistente e briguento.
 O Concílio de Éfeso, em 431, que é o terceiro Concílio Ecumênico, condenou o
Nestorianismo, que dizia que Jesus tinha duas naturezas postas em conjunto, mas
que eram totalmente independentes. A ilustração que se usa é da Água e do Óleo,
colocamos juntos, mas não se misturam. Esse Concílio condenou também Nestor,
que acabou exilado e considerado herege, e afirmou que Jesus é uma pessoa e não
duas.
 Esse Concílio foi um tipo de farsa, porque não houve discussão alguma dentro do
que costumava haver neles. O pessoal de Constantinopla não conseguiu chegar a
tempo, por causa das viagens, e Cirilo começou assim mesmo. Começou de
qualquer jeito, mas não havia alguém da posição Nestoriana para discutir e, foi
aprovada a posição de Alexandria. Esse é um exemplo dos jogos políticos que
podem haver dentro da Igreja. Cirilo jogou sujo aí.
 Hoje os historiadores acham que o Nestor foi injustiçado. Mas nem tanto, porque na
verdade ele falou algumas coisas que não ajudaram nem um pouco. Por exemplo,
no calor da discussão ele falou que não aceitava um Deus de três anos de idade.
Então se Jesus Cristo não era Deus aos três anos de idade em algum momento ele
teve que se tornar Deus, e isso começa a complicar. Há uma certa discussão se
Nestor é um herege do bem ou do mal. Toda essa situação causou divisão da Igreja
e que por isso hoje temos a Igreja Nestoriana, na Pérsia. A Igreja da Pérsia é fora
do Império Romano e, tinha sido influenciado profundamente por Teodoro de
Mopsuéstia, que era mestre do Nestor. Eles criam do jeito que o Nestor dizia.
 Com a vitória de Alexandria parecia que tudo tinha se resolvido, que tudo tinha
tomado um rumo claro, mas não resolveu coisa alguma, porque já tivemos essa
divisão e surge um Monge chamado Êutico, em Alexandria que é pro Cirilo, indo
muito além deste.
Eutiquianismo
 Praticamente nega a realidade das duas naturezas, diz que a natureza humana foi
absorvida pela divina. Ele chegou a dizer o seguinte: “A carne do Senhor não é
como a nossa”. Ele a descrevia como uma natureza humana que tinha se tornado
divina e então passa a haver uma nova natureza única. A ilustração aqui é de água
e vinho misturados, passa a ser uma coisa só e não duas.
 O Latrocinium de Éfeso (449)
▪ Em 449 houve um Concílio em Éfeso, o Concílio dos Ladrões, onde o
Eutiquianismo foi aprovado como ortodoxia, pois todos eram amigos do Êutico.
Nessa época surge a figura do Papa em Roma, Leão I. É difícil dizer quando
surgiu a Igreja Católica Romana, mas provavelmente o primeiro Papa foi Leão I.
Papa mesmo, e age como um Papa. Leão I ao invés de chamar Concílio de
Éfeso, chamou de Latrocinium, porque ele tinha mandado uma carta, que é
chamada de tomo, para que fosse lida e seguida no Concílio. Usou muito texto
de Tertuliano e Agostinho para defender a posição que nós defendemos hoje, a
posição ortodoxa. O Concílio simplesmente ignorou a carta dele, o deixando
profundamente irritado. Ele então passou a se empenhar fortemente para
reverter o que tinha acontecido em 449. Inclusive o Nestor, que estava exilado,
leu esse tomo e ficou muito contente, pois achou que tinha haver o que ele cria.
O resultado do esforço do Leão I foi a convocação em 451 do Concílio de
Calcedônia.
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O Concílio de Calcedônia
 O que nós cremos hoje sobre as duas naturezas de Cristo em uma pessoa é ortodoxia e
vem de Calcedônia. Em Calcedônia o Eutiquianismo foi condenado e ali afirmou-se que
Jesus Cristo tem duas naturezas distintas. Esse foi o quarto Concílio Ecumênico, o anterior
não foi considerado (449), foi o maior de toda a História, com mais de 500 Bispos
presentes. A maioria dos Bispos eram do Oriente, porque no Ocidente a coisa estava
pegando fogo e, a maioria não pode vir, pois a casa estava caindo.
 Calcedônia estabeleceu o que a maior parte da Igreja aceita até hoje, Cristo é uma pessoa
em duas naturezas perfeitas, sem confusão ou conversão, sem divisão ou separação.
Essas duas naturezas unem-se de forma hipostática – é uma união não voluntário, uma
união necessária, uma união que sempre existe. As heresias são fáceis de ilustrar, carta e
envelope, óleo e água, água e vinho, já ortodoxia nunca dá para ilustrar porque permanece
um mistério.
 O problema não se encerrou.
Após Calcedônia
 O Ocidente aceitou Calcedônia imediatamente, sem problema algum. No Oriente foi
diferente, o problema continuou. Houve uma briga fortíssima entre os Monofisitas, que vem
do Eutiquianismo, e os Calcedônios.
 Um outro Concílio, Constantinopla II, em 553, disse que Calcedônia estava certa e que o
Monofisitas estavam errados. Mas os problemas continuaram e, 100 anos depois, em 680,
Constantinopla III, mas uma vez reafirmou Calcedônia. Também não resolveu, a briga
continuou e, nesse tempo já havia mais divisão na Igreja. Agora além da Igreja Nestoriana,
na Pérsia, passaram a existir as Igrejas Monofisitas, no Egito, na Armênia, na Síria, na
Índia e, em vários outros lugares fora do Império Romano.
 Nesse período ocorreram coisas estranhas e horríveis, começam a acontecer as
barbaridades. Um Papa de Roma excomungou o patriarca de Constantinopla, que por sua
vez excomungou o Papa de Roma. Outro Papa de Roma foi seqüestrados por agentes do
Imperador em Constantinopla, onde foi açoitado, aprisionado, e morreu de fome. Houve
também um teólogo e monge, Máximos, que foi aprisionado pelo Imperador. Vejam que o
Imperador esta sempre metido, por causa daquela coisa da cristandade, ele sempre mete
a mão. A língua do Máximo foi cortada, porque ele disse alguma coisa que o Imperador
não gostou e, a mão dele foi decepada, porque ele assinou um documento que o
Imperador também não gostou. Tudo de horrível acorreu por causa dessa controvérsia em
torno duas naturezas de Cristo.
 Quando a poeira baixou havia Igrejas Monofisitas separadas no Egito, na Armênia, na
Síria, na Etiópia, e na Índia. Existindo até hoje. No Egito temos a Igreja Copta. A cede
dessa Igreja Monofisita é em Alexandria, nada a ver com Roma, é uma Igreja
independente.
 Já temos então nessa época, 4 Igrejas ou 5, porque os Donatistas desaparecerão com a
invasão dos Muçulmanos. Temos a Igreja do Ocidente, e da do Oriente, que em tese ainda
estão unidas, porque com um Papa excomungando o patriarca, por ter certeza que essa
união não existe mais, logo veremos que elas vão se separar definitivamente.
 Temos a Igreja Católica Romana, a Ortodoxa Oriental, a Nestoriana, na Pérsia e, as
Monofisitas naqueles outros países.
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Estátua do Nestor – para nós ele é herege para eles ele é reverenciado.
Um Bispo Nestoriano, uma freira e um casamento

Leão I, talvez o primeiro Papa pelas posturas que assumiu. Ele foi muito
respeitado como autoridade pelo fato de ter negociado com Átila o Uno, o Flagelo de
Deus, para não entrar em Roma. Átila estava destruindo a Itália, saqueando tudo,
violentando as pessoas. Nesse episódio o catolicismo Romano inventa umas histórias
de que atrás do Leão I, no céu, havia um homem forte com uma espada e, que por
isso Átila e seus homens ficaram com medo.
O que os historiadores acreditam é que rolou uma graninha, o que é bem mais
realista.
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No quinto século começa haver invasão de bárbaro para todo lado. Os Vândalos passam
por tudo, inclusive pelo Estreito de Gibraltar vindo atacar Cartago, em 430 (ano em que Agostinho
morreu, não vendo Hipona ser saqueada. Deus preservou ele disso). Teve ataque de todo tipo.
Os Ostrogodos, os Visigodos (que depois se estabeleceram na Espanha, os Burgúndios, Francos
e os Bretões na França). Em 410, Alarico (era Visigodo) invadiu Roma e detonou com Roma. Os
povos germânicos entraram e invadiram Roma, saquearam tudo. Em 455 os Vândalos
saquearam também. O Papa Leão impediu Átila de entrar em Roma, mas 4 anos depois os
Vândalos entraram e fizeram a festa.
Depois de 410 todos os Imperadores Romanos do Ocidente, viraram fantoches nas mãos
de generais Germânicos. Em 476 Rômulo Augusto, que foi o último Imperador Romano do
Ocidente, foi deposto definitivamente por Odoacro, que era um general romano. Nessa época os
bárbaros já tinham tomado o exército completamente e eles queriam ser romanos, pois esse era
o motivo da invasão, ter o mesmo tipo de vida e civilização deles, queriam usufruir de tudo aquilo.
Saqueavam e depois assumiam as casas. Odoacro era um dos generais de Rômulo Augusto, que
era um mero fantoche. O ano 476 é o ano da queda do Império Romano do Ocidente que marca
o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Na verdade Roma já tinha caída aos poucos
muito antes disso durante todo o quinto século.
Isso na Idade Média vai influir, já não temos mais romanos, o que temos agora são povos
bárbaros que ocuparam todo o Império Romano do Ocidente. Os romanos estão onde é chamado
de Império Bizantino, de Bizâncio, Constantinopla.
Toda a Itália, uma parte da Alemanha foram ocupadas pelos Ostrogodos. Os Francos, os
Burgúndios e os Bretões, a França e a Holanda. Os Anglos Saxões ocupam as lhas Britânicas.
Os Visigodos ocupam a Espanha. Os Suevos uma parte de Portugal. No Norte da África os
Vândalos se estabeleceram depois eles serão triturados e, trucidados pelos Muçulmanos. Por
isso que a Espanha acabou tendo um povo diferente do resto da Europa, pela facilidade dos
muçulmanos de entrar pelo Estreito de Gibraltar, eles entraram por ali.
A Igreja Copta é Monofisitas, inclusive eles fazem o sinal da cruz com um dedo só, para deixar
bem claro que é “uma natureza”.
Quando a Igreja Católica Romana acusa os protestantes de divisão é uma piada, porque
divisões ocorreram sempre, e pelos motivos mais diversos, teológicos ou Prática Eclesiástica.
Lembrando aquela frase do D. M. Lloyd-Jones que diz: “Não há nada que denigra mais a
glória de Deus do que a História da sua Igreja”, e realmente é o que a gente vê. Mas é a História
do nosso povo.
É como um judeu, um Pedro, um Paulo que pegando o livro de Juízes não tinham muito do
que se orgulhar do que viam ali. É o povo de Deus e a História é registrada como ela foi. Vamos
aprender com os erros e com os acertos.
1
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Segunda Parte – A Alta Idade Média – mais 500 anos
A Alta Idade Média (476-1000)
No Brasil é chamada de Alta Idade Média porque os historiadores no Brasil seguem a
Escola Francesa. Não há acordo sobre a subdivisão da Idade Média, que tem 1000 anos. Para os
americanos, Alta Idade Média é o contrário, é o final da Idade Média. Para os brasileiros a alta
Idade Média vai de 476, com a queda do Império Romano Ocidental, até 1.000.
Vamos passar muito rapidamente por esse período por não ter muitos detalhes para entrar.


Declínio e queda de Roma
 Vamos ver o que aconteceu por todos 500 anos, uma passada de olhos. Anteriormente
acabamos vendo os bárbaros invadindo o Império Romano. Cada vez um novo grupo de
bárbaros invadindo, minando aos poucos o Império Romano do Ocidente, desaparecendo
com ele. Acaba caindo a própria cidade de Roma. Fica então só o Império Romano do
Oriente também chamado de Império Bizantino.
 A Idade Média são 1.000 anos, como já foi dito, muitas vezes chamada de Era das Trevas.
Quem viveu naquele tempo não sabia que estava vivendo esse tempo assim chamado,
porque essa é uma classificação que veio depois com os historiadores. É Média porque
fica entre o período Clássico e a Modernidade. É um período transitório entre dois grandes
períodos da História da Humanidade. É considerada uma época de baixa na História da
Humanidade. Se diz muito que essa época é a Era das Trevas, o próprio historiador Justo
Gonzalez fala assim. O David B. Calhoun discorda, não achando que é bem assim, por
achar que só o décimo século, do ano 900 ao ano 1.000, é que realmente foram uns anos
assim, de Trevas mesmo, porque nada acontecia, muito em função de estar se
aproximando do ano 1.000. As pessoas tinham muito medo da aproximação do ano 1.000.
Esse ano chegou e nada aconteceu, ou seja, as barbaridades que aconteciam continuaram
acontecendo, as coisas boas também, o sol amanheceu normalmente não havendo nada
de especial. O mesmo aconteceu no ano 2.000.
 O Império Romano não é mais o Império Romano, mas também não existem ainda os
países modernos que conhecemos hoje. Essa é a época, do Feudalismo.
 Feudalismo
 A Europa aqui esta distribuída por tribos Bárbaras e, uma não gosta da outra, eles tem
sede de sangue, adoram guerrear. Eles acabavam sempre um fugindo do outro e,
muito mônades, terminando por ocupar toda a Europa. Conforme os bárbaros mais
fortes iam empurrando os mais fracos para frente, eles entravam cada vez mais no
Império Romano, foi assim que Roma foi caindo aos poucos.
 Essas tribos dividiam as áreas que controlavam em áreas menores para ficar mais fácil
de controlar. Essas áreas eram entregues para determinados senhores. O rei de cada
tribo bárbara entregava para homens da confiança dele, regiões determinadas para
cuidar. Todos que viviam nessas regiões eram vassalos. Ficando então o senhor
Feudal e, os vassalos que são todos que vivem dentro dessa área, devendo obediência
ao senhor feudal.
 Nessa época não encontramos muito avanço do conhecimento nem da teologia, é uma
época de camponeses, agricultores, e soldados. A única coisa que dava unidade entre
todas as tribos era o Cristianismo. Nessa época não adiantava chegar para uma
pessoa e perguntar – De que país você é? – não haveria entendimento, não significaria
coisa alguma, mas perguntando para ela de que bispado ela fazia parte, ela teria a
resposta na ponta da língua. Vejam a unidade que havia do fato da Igreja estar
presente no meio de todos esses povos bárbaros que estavam dentro do Império
Romano.
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O Cristianismo na nova Europa
 Grandes Papas do Romanismo
 Leão, o Grande – século V
 Nesse período já podemos falar Igreja Católica Romana, como já vimos antes
quando falamos do Papa Leão I, pois ele foi mais ou menos o marco do início da
Igreja Católica Romana. Ele fez algo interessante, pegou Mt 16:18-19 – “Também
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus; o que
ligares na terra, terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra, terá sido
desligado nos céus”, e trouxe a autoridade para ele. Ele disse que as chaves do
reino estão com Pedro, e que a Igreja é construída em cima de Pedro, que ele diz
que foi o primeiro Bispo da Igreja de Roma, e que ele, pela sucessão apostólica, foi
passando a autoridade, que é a chave, para cada um dos Bispos de Roma. Tudo
isso não esta no texto. Todos esses adendos para construir a interpretação, são
idéias de Leão I. Idéias extremamente úteis para a força do papado, e para a força
da Igreja Romana, que valem até hoje.
 Gregório, o Grande – século VI
 Outro grande Papa do Catolicismo Romano foi Gregório o Grande, esse é o papa
missionário. Foi ele que, depois de Paulo, foi o grande estrategista missionário. Ele
realmente traçou nos mapas onde queria mandar missionários, quem queria
conquistar. A expansão da Igreja cristã que vem depois, se deve muito a esse
homem. Foi ele que mandou Agostinho da Cantuária para a Inglaterra. Nesse
período Roma era um grande centro do Cristianismo, assim como Constantinopla.
 A Igreja Oriental
 A ênfase não é tanto no poder dos papas, mas muito mais no poder dos
Imperadores, pois lá ainda existe o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente.
O Imperador tem uma influência muito grande sobre a Igreja.
 Um dos grandes Imperadores desse período do sexto século foi Justiniano. Quando
se fala em Império Bizantino esse Imperador é que é lembrado. Ele expandiu outra
vez o Império Romano do Oriente, algumas bordas ele conseguiu levar mais para
frente em batalhas, construiu grandes edifícios, criou muitas leis, considerado um
Imperador Legislador, e ele construiu a famosa Basílica Hagia Sofia. Existe até hoje
em Istambul, antes como uma mesquita e hoje como um museu. Essa Igreja foi
consagrada no ano 537 e era a maior Igreja do mundo na época. Inclusive se diz
que quando Justiniano entrou na Igreja, e viu tudo pronto exclamou – “Ó Salomão,
eu te superei”.
 Esses 500 anos foram uma época de expansão da igreja, expansão geográfica.
 Nesse período dois nomes não podem faltar no estudo da História da Igreja, e no
próprio estudo da História Secular.
 Carlos Magno
 Foi o primeiro grande líder político da nova Europa. Foi coroado Imperador do Santo
Império Romano, pelo Papa, no dia de Natal do ano 800, último ano do século VIII.
É comum quando se lê a História da Igreja, e lendo Calvino, Lutero vemos a figura
do Imperador, é estranho, porque teoricamente não tem mais Imperador. Mas tem,
porque o Papa junto com o Carlos Magno bolaram essa idéia de voltar a ter o
Império Romano.
 O que se diz do Santo Império Romano é que ele não é Santo, porque várias
barbaridades foram cometidas em nome dele; nem Romano, porque a sede dele
não é em Roma, e não é composto por romanos, é composto por germânicos; e
nem Império, porque não é tão grande assim para ser um Império. Na verdade há
alguma maldade nessa frase de alguns historiadores, pois dá para dizer sim que foi
um Império, porque pegava uma área bastante grande, uma parte da França, uma
parte da Alemanha e todo Norte da Itália. Então era relativamente grande o
Carolíngio, era uma referência a Carlos Magno.
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A Ameaça vinda do Sul – o Islã
 Enquanto no Norte tínhamos a expansão da Igreja, ao sul surgiu o grande inimigo do
cristianismo nesses 500 anos, nos seguintes, e nos outros seguintes, e provavelmente o
maior inimigo nos 500 seguintes também. Chama-se Islã.
 Surgiu no século VII. Quando se fala que as religiões antigas são Judaísmo, Cristianismo e
Islamismo, e que todas surgiram na mesma época, não é verdade, pois o Judaísmo é
muito mais antigo que o Cristianismo, que é muito mais antigo que a Islamismo. Não dá
nem para comparar.
 O Islamismo é fundado por um sujeito chamado Maomé, que morreu em 632, e nos 100
anos depois da morte dele, o islamismo cresceu assustadoramente. Tomou todo Norte da
África, todos aqueles grandes centro do cristianismo que vimos, Cartago, Alexandria.
Foram tomando tudo, pegaram toda Ásia. Começou tudo pela Arábia Saudita. Tudo no
campo militar. O próprio Maomé foi expulso de Meca, ficou em Medina. Quando voltou de
Medina para Meca voltou pela força.
 Os Mulçumanos avançaram pelo Norte da África, que é onde nos interessa mais,
atravessando na ponta, próximo da Península Ibérica, pelo Estreito de Gibraltar, entrando
na Europa. Tomaram toda a Espanha e avançaram pela Europa. O cristianismo só não
morreu, não foi sufocado, não foi destruído por causa dos Francos, que venceram os
muçulmanos na batalha de Tours em 10 de outubro de 732, comandados por Carlos Martel
e suas tropas. Eles seguraram os Muçulmanos na Espanha e eles não foram mais para
frente. Do outro lado, em 718, as tropas do Imperador conseguiram também conter o
avanço dos Muçulmanos que não conseguiram tomar Constantinopla, como já vimos,
ficava num ponto estratégico e com isso conseguiram mantê-la de pé. Nas duas pontas da
Europa houve proteção, segurança, e o cristianismo ficou, na providência de Deus,
protegido.
A Igreja na Ásia
 Pérsia
 A Igreja Nestoriana sobreviveu ao domínio Muçulmano, porque na Pérsia foi tudo
tomado por eles, mas essa Igreja inclusive conseguiu se expandir.
 China
 Missionários persas, no ano 635, chegaram à capital da China (dominada pela dinastia
Tang).
 Índia
 A Igreja permaneceu viva, mas no meio de muitos hinduístas. Era uma Igreja fraca,
pequena com muita dificuldade de sobreviver, pelas perseguições. É uma Igreja
diferente, separada, fundada por Tomé.
A Igreja na África
 Norte
 Os Muçulmanos tomaram conta de tudo.
 Egito
 A Igreja Copta conseguiu sobreviver. Em Alexandria permanece a Igreja, mas agora
com bastante dificuldade por estar sufocada pelos Muçulmanos.
 Núbia (Sudão)
 A Igreja cresceu nesse período, mas praticamente desapareceu nos 500 anos
seguintes.
 Axum (Etiópia)
 Único lugar que a Igreja permaneceu viva na África, permanecendo viva até hoje.
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Gregório I – Papa de 590 a 604

Hagia Sofia – Santa Sabedoria
1453 passou a ser uma mesquita
e em 1935 passou a ser um
museu
Leão I – Papa de 440 a 461

Imperador
Justiniano

Carlos Magno e Videquindo estão juntos aqui porque Carlos Magno conquistou a Saxônia, hoje
Norte da Alemanha, e com a conquista já o obrigou a se batizar.
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Missões Medievais
 A igreja foi expandido a base de missionários, na sua imensa maioria monges. O povo
comum não era missionário, a não ser pelo testemunho. Quem saia para um país, muitas
vezes hostil, geralmente eram os monges. Vamos falar de pessoas pouco conhecidas. Até
o quarto século foram pessoas anônimas que foram levando o cristianismo. Depois do
quarto século começamos a conhecer quem levava o cristianismo em frente.
 Ulfilas e os Godos. (século IV)
 Foi quem levou o evangelho para os Godos. Quando os Godos invadiram o Império
Romano eles já eram cristianizados, porque o Ulfilas já tinha trabalhado no meio deles.
 Ulfilas quer dizer Pequeno Lobo, em gótico, só que os ancestrais dele não são godos
eles são gregos. Isso aconteceu porque os avôs de Ulfilas eram Capadócios e foram
capturados por incursores bárbaros godos, que gostavam de capturas pessoas para
levar como escravos. Mal sabiam os godos que o neto deles mais tarde seria o Bispo
de Todos os Godos. Vejam como Deus usa caminhos estranhos.
 Ulfilas traduziu a Bíblia para o gótico. É a mais antiga obra literária germânica existente.
Ele traduziu todos os livros da Bíblia menos I Reis e II Reis. Ele disse que foi de
propósito, porque ele alegou que os godos já sabiam lutar, e tinha medo que se ele
colocasse esses livros ali, iria instigá-los a querer lutar mais ainda. Os godos só
pensavam em guerra, 24 horas por dia, e por I e II Reis ter muita história de guerra ele
resolveu não traduzi-los. O problema era que Ulfilas era ariano, pois nessa época não
havia ainda uma definição do que é a ortodoxia, então existiam arianos e crentes
ortodoxos. Como os avôs dele moravam na Capadócia, o conhecimento deles era
ariano, com isso os godos também se tornaram arianos, pois bárbaros eram arianos.
 O próprio Ambrósio tinha problemas com os arianos que vinham de cima, vinham do
Norte, ele morava em Milão. Os bárbaros ficavam entrando e trazendo o arianismo com
eles. Eles já tinham recebido pelo outro lado, pela Capadócia, o cristianismo ariano.
 Para os godos apelava o cristianismo ariano, porque Ulfilas pregou para eles um Deus
que é o criador sobre todas as coisas, é soberano sobre tudo, e esse Deus tem um
Filho, e que deu para esse Filho todas as coisas que Ele tinha. Eles viam esse Filho
como um grande super herói, um grande guerreiro, sendo assim um grande líder militar.
 O arianismo só não prevaleceu na Igreja Ocidental por causa de um outro grupo
bárbaro, os Francos.
 Conversão dos Francos.
 Eles eram ortodoxos, começaram no cristianismo ortodoxo. Quando eu digo ortodoxo
aqui é para contrapor o arianismo, eles criam na Trindade diferente dos arianos.
 A História da conversão dos Francos, em torno do ano 500, esta ligada a uma rainha
chamada Clotilde, e a um rei chamado Clóvis. Clotilde era cristã, casou com o rei
Clóvis, passando a vida tentando converter seu marido. Foi difícil, mas acabou se
convertendo e sendo batizado no ano 496. Quando ele foi batizado todos os francos
foram batizados, porque tipicamente nesse período, o rei se converte, todos os súditos
se convertem, não tem escolha, não é decisão pessoal.
 O cristianismo esta avançando, sim, mas de uma maneira estranha.
 A história do batismo dos francos é interessante, porque quando os francos foram
batizados todos os militares francos foram ser batizados também, com uma
característica, eles eram mergulhados na água, mas deixavam a mão direita para fora
da água, isso para poder continuar lutando. A mão direita ficava do lado de fora para
não ser batizada e eles então poderiam continuar lutando, pegando na espada.
 Os francos foram fundamentais para fazer prevalecer a crença na Trindade e não
deixar o arianismo tomar conta. Eles já foram úteis duas vezes até agora, já
defenderam o cristianismo dos muçulmanos e defenderam a teologia contra o
arianismo. Teria prevalecido fatalmente se os bárbaros tivessem prevalecido. É
evidente que a conversão, da maioria dos outros bárbaros, do arianismo para a
ortodoxia, para a crença na Trindade, é pela força.
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Quatro grandes centros missionários
 Roma
 Fundamental nesse centro foi o Papa Gregório I, porque ele era o estrategista de
missões, além de ser o Papa e nessa função já mandava mesmo, determinava quem
iria para onde.
 Agostinho da Cantuária e os Anglo-saxões
 Cantuária – Centro do cristianismo no Reino Unido até hoje, sendo o Agostinho o
primeiro arcebispo da Cantuária.
 Agostinho da Cantuária foi evangelizar os Anglo-saxões, na Inglaterra. Inglaterra era
Império Romano, pelo menos toda parte sul, e, portanto já existia Igreja lá. O
problema é que quando Roma caiu tudo ficou desguarnecido, quando bárbaros do
continente, os Anglo-saxões, ocupam com sua força essa região. Os Bretões, que
viviam lá, foram empurrados para outras regiões mais ao Norte, e País de Gales,
pelos Anglo-saxões que acabam tomando as cidades, por isso os Bretões odeiam
os Anglo-saxões. Como eles já eram cristãos não fizeram coisa alguma para
evangelizar os Anglo-saxões. Quem acabou fazendo alguma coisa foi Roma, por
intermédio de Gregório I que mandou Agostinho de Cantuária para lá. Agostinho
não queria ir de jeito algum. Ele era um prior, ou seja, um superior no mosteiro em
Roma, ele vivia no centro da civilização e mandaram ir lá, no meio dos bárbaros, o
que não era uma tarefa muito agradável. Quem estudou o trajeto dele viu que ele ia
dando volta e nunca chegava, enrolando para não chegar. O interessante são as
cartas que o Papa Gregório I trocava com ele, com o objetivo de incentivá-lo a ir,
colocando a importância da ida dele para lá.
 O rei Etelberto de Kent foi convertido em 601, e como ele se converteu todos se
converteram. Bastava converter o Rei que os súditos estariam automaticamente
convertidos. Também mais tarde o rei Edwin da Nortumbria também foi convertido.
 Levou alguns anos para que a nova igreja, estabelecida por Agostinho de Cantuária,
se unisse com a Igreja antiga, ainda do tempo do Império Romano, dos Bretões,
porque um não gostava do outro, mas acabaram conseguindo unificar as Igrejas.
 Quando esses Anglo-saxões são evangelizados, que para nós parece uma
conversão meio estranha, eles se tornam missionários instantaneamente. É
impressionante isso na História.
 Os bárbaros originalmente são germânicos, depois é que vai havendo distinção.
 Dentre os anglo-saxões convertidos alguns foram evangelizar a Holanda e a
Alemanha. Wilfrid e Willibrord foram para a Holanda. O mais famoso foi Wynfrith,
mais conhecido como Bonifácio, foi evangelizar a Alemanha. Ele é chamado o
apóstolo à Alemanha. Acabou voltando para Saxônia, a Alemanha, mostrando como
Deus usa Seu meio, que para nós parece estranho.
 Ansgar e a Escandinávia
 Ansgar era Bispo de Hamburgo e foi mandado pelo Gregório I para conquistar a
Escandinávia, começando pela Dinamarca.
 Ele não conseguiu coisa alguma, foi um missionário fracassado. É interessante
citarmos isso porque não é garantido quando um missionário sai para evangelizar
que Deus o use para atingir as pessoas.
 Ansgar chegou lá, colocou algumas Igrejas, começou a pregar, fez o seu trabalho
fielmente, levou a sério, e na época da morte dele tudo já tinha desaparecido, não
deu em nada.
 Stephen Neil disse: “Ansgar tentou empurrar uma porta que ainda não estava pronta
para ser aberta”. Na providência de Deus quem é que sabe se não tinha que ir
alguém lá forçar a porta primeiro para outra pessoa depois vir e conquistar, como
mais tarde aconteceu.
 Temos que ser realista, não somos nós que decidimos, que ao mandar um
missionário, Deus vai abençoar, não é assim, é Ele que diz se vai abençoar ou não.
O missionário faz o seu trabalho.
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Irlanda
 Esse centro ninguém esperava que fosse um grande centro missionário. No ponto
extremo da Europa havia uma grande ilha, conhecida pelo nome de Irlanda. Era um
lugar sombrio, onde ninguém queria ir, nem o Império Romano quis ir para lá. Era um
lugar onde as pessoas adoravam espíritos, era a pátria dos Druídas, onde as pessoas
tinham medo do que acontecia ali, um lugar de sacrifícios humanos aos espíritos, um
lugar terrível. Como imaginar que ali surgiria um Grande Centro Missionário. Em cerca
de um século a Irlanda saiu dessa posição, de um paganismo absurdo, para condição
de salvadora da civilização. Uma terra de Santos e eruditos. Isso foi feito por intermédio
de um homem chamado Patrício.
 Patrício
 Foi o homem escolhido por Deus para fazer isso. E outra vez uma história muito
estranha. Patrício vivia na Costa da Inglaterra, tranquilamente, até que um belo dia
houve uma incursão de bárbaros Celtas vinda da Irlanda invadindo esse local e
levou Patrício, jovem na época, como escravo. Foi levado para um mercado de
escravos na Irlanda, onde foi vendido. Seu dono o levou para trabalhar como pastor
de ovelhas, onde começou a encontrar Deus, antes ele não levava Deus tão a sério.
Enquanto ele pastoreava as ovelhas ele dizia que orava 100 vezes por dia, mais ou
menos. Depois de passar 6 anos ali, como pastor de ovelhas, conseguiu fugir para o
continente, Europa Continental. Do continente conseguiu voltar para a Inglaterra.
Estava feliz porque Deus o libertou daquele lugar e daquela vida. Só que ele
começou a ter um sonho. Nesse sonho ele via um homem irlandês entregando para
ele uma carta, que ele lia, e ela começava assim: “Voz dos irlandeses, nós te
imploramos que voltes e andes conosco novamente.” Ele tentou esquecer mas não
conseguia. E logo ele percebeu que aquela voz não era do irlandês, mas era a voz
de Cristo, o chamando para uma missão. Imagina o coração dele. Ele acabou
voltando para a Irlanda dessa vez para passar o resto da vida dele lá.
 Ele começou a pregar o evangelho, um evangelho meio estranho, pois na verdade
ele começou a pregar para os irlandeses, bárbaros terríveis que sacrificam seres
humanos para deuses. Ele pregou o Deus das Três Faces. Dizia que o Deus das
Três Faces era muito mais poderoso que Ele era o verdadeiro criador, que os
espíritos aí não estavam com nada. Era esse tipo de pregação que se fazia para os
bárbaros, não dava para ir muito mais longe do que isso. Na verdade esse Deus das
três Faces era uma referência a Trindade. Não é muito bom fazer assim, mas foi o
jeito que ele fez. Ele também pregou uma nova mensagem, uma mensagem de
amor e não de escravidão que esses povos viviam na mão desses espíritos. Uma
mensagem diferente de um Deus que falava diferente. Com isso ele foi ganhando
todo aquele povo para Cristo.
 Patrício disse assim: “Nós pregamos em todo lugar. Pregamos por toda a Irlanda,
até atingir o oceano e não ter mais como seguir em frente”.
 É estranho o tipo de cristianismos que se formou na Irlanda, porque o Patrício
começou a formar muitos monastérios, muitos mosteiros, e a Igreja irlandesa se
constituiu em cima de mosteiros, onde começou haver monges. Isso era muito forte
para eles. Como sabemos os mosteiros tinham como autoridade principal o Abade.
Tem uma carta dos cristãos Irlandeses para o Papa em que eles falam assim: “Ao
abade de Roma”. Dá para ver como era forte o monasticismo no meio deles.
 Os monges Irlandeses preservaram o conhecimento copiando freneticamente as
Escrituras e indo para o continente buscar livros para copiar. Eles guardaram esses
livros, que acabaram se perdendo por problemas de guerras e coisas desse tipo.
 Thomas Calhill escreveu um livro intitulado “Como os Irlandeses salvaram a
Civilização”.
 Isso aconteceu em pouco tempo, no espaço de um século vemos a transformação
de um povo assim, isso realmente é a mão de Deus atuando.
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Columba e os escoceses
 Monge Irlandês levou o evangelho para a Escócia. Foi pregar para os pictos,
bárbaros que eram assim chamados pelos romanos, por ter o rosto todo pintado
com várias cores, eles eram terríveis. Columba estabeleceu um monastério no
modelo irlandês na Ilha de Iona, perto da Escócia, mandando monges que levaram
a frente à evangelização da Escócia.
 Na Escócia também aconteceu parecido com a Irlanda, um país tenebroso se tornou
um Grande Centro de Conhecimento e de grandes homens intelectuais por causa
da entrada do evangelho.
 O que o Patrício é para os irlandeses o Columba é para os escoceses
 Columbanus e o continente
 Columbanus era um monge de Iona que foi para o continente e evangelizou a Suíça
e parte do Norte da Itália, onde viviam os lombardos.
 Quem anda pela Europa vê a Cruz de Iona, espalhada em vários lugares. A Cruz de
Iona ou a Cruz Celta é uma cruz que tem um círculo no meio.
Pérsia

Alopen na China (século VII)
 Em 635 Alopen chegou à Chang-na (a maior cidade do mundo), capital da China,
usando a rodovia de Seda, onde havia tráfego comercial. Em 638 já tinha uma Igreja
lá, mas lá pelo século IX, a Igreja já tinha praticamente desaparecido. Houve
perseguição da parte dos budistas, mas a principal razão do desaparecimento da
Igreja na China foi porque a Igreja estava muito ligada ao Estado, ao poder público,
a dinastia Tang, e ela caiu. Assumindo uma nova dinastia que não era tão amiga
dos cristãos.
 Temos um escrito de um Monge Nestoriano, que em 987, em Bagdá escreveu
desanimado o seguinte: “Não há mais um único cristão na China”. Então, apareceu,
ganhou força e desapareceu, ficou muito dependente do Estado. Às vezes Deus usa
isso, mas às vezes é um problema.
Constantinopla
 O Imperador é que mais ou menos coordenava a expansão da Igreja a partir de
Constantinopla.
 Cirilo e Metódio na Morávia (século IX)
 Cirilo e Metódio eram monges que foram enviados para Morávia, atual região da
Áustria, em 862. Traduziram a Bíblia para o eslovênio.
 Podemos ver a diferença da estratégia da Igreja Oriental para a da Igreja Católica
Romana. A Igreja Católica Romana leva o latim com ela obrigando as pessoas a
aprender o latim, que é claro eles não aprendiam, pois não queriam aprender a
língua de alguém, por isso a Bíblia ficou presa dentro da Vulgata Latina, não
chegando ao povo, sendo um problema mais tarde. Na época da Reforma vai ter
todo esse trabalho de por a Bíblia de volta na mão do povo. A Igreja Oriental se
posiciona de um modo diferente, os missionários iam para lá e já traduziam a Bíblia
sem problema algum, como fizeram, traduziram para o eslovênio.
 A grande conquista da Igreja de Constantinopla foi conquistar a Rússia e a Ucrânia
para o cristianismo.
 Rússia e Ucrânia (século X)
 O que se diz é que o príncipe Vladimir, da Rússia, em 988, achou que o povo
dele, os súditos dele precisavam de uma nova religião. Na cidade de Kiev ele
determinou a cristianização de todos os povos que estavam sob ele. Ele fez isso
a partir de uma análise, ou seja, ele mandou emissários pelo mundo para
analisarem as religiões que havia. O Islamismo ele descartou de cara. Chegou a
considerar o Catolicismo Romano, mas quando vieram os emissários que tinham
ido para Constantinopla e disseram para ele que Hagia Sofia deixou eles em
dúvida se estavam no Céu ou na Terra, falaram do culto, da liturgia, da beleza
das coisas aquilo agradou Vladimir e decidiu que essa seria a religião escolhida,
a Ortodoxa Oriental. Claro que não foi só isso, pois Constantinopla já havia






1

enviado missionários para a Rússia, e eles tinham conhecimento que existia
esse Cristianismo Ortodoxo ali.


Avaliação da Expansão na Idade Média
 Cristianismo incipiente
 É claro que é um cristianismo meio sem qualidade. O povo era batizado, mas nem
sabia direito para que. Muito se converteram forçados por não ter opção.
 Um fato pitoresco é que a ilha de Oakney, hoje da Escócia, mas originalmente da
Noruega. O Rei Olaf da Noruega, que havia se tornado cristão, mandou uma carta para
o conde de Oakney, a Ilha, dizendo o seguinte: “Eu quero que você e todos os seus
súditos sejam batizados. Se você se recusar, será morto no mesmo instante. E eu juro
que vou trucidar cada uma das suas ilhas com fogo e aço”. Essa era a mensagem
evangelística de Olaf, bonita, extremamente eficaz, conversão em massa e instantânea.
Dá para perceber por esse exemplo que haveria muito trabalho pela frente. Mas Deus
esta usando, não podemos esquecer que desses lugares que estão sendo ganhos, vai
nascer, no meio dos Francos, João Calvino; lá onde estão os Anglo Saxões, vão nascer
todos os puritanos; na Alemanha, vai nascer Martinho Lutero; no meio dos Lombardos
vai nascer gente como Salvonarola. Deus esta preparando o caminho, na hora que esta
tudo preparado, Ele pões a Bíblia na mão das pessoas realmente, com livre exame das
Escrituras tornando as coisas diferentes. Ficamos sem saber o que Deus vai fazer com
várias gerações. No meio desse povo nem todos são soldados, nem todos são
sanguinários, tem sempre ali no meio gente com fé genuína, as vezes sem muitos
elementos, mas sabemos que cada um deve andar de acordo com a luz que tem.
 Tem quem assuma a postura radical que em 1.000 anos ninguém foi salvo, eu acho
isso um pouquinho temerário, pois acho que Deus esta trabalhando aqui, mesmo
parecendo estranho o que acontece.
 Muitos se converteram porque percebiam que com isso estavam levando vantagens,
como aconteceu lá na época de Constantino. Outros se converteram por aquilo que é
chamado Encontro de Poder, uma comparação entre deuses. Muito comum na
conversão dos bárbaros, haver comparação entre os deuses. Vinha alguém pregando
um novo deus, a pergunta era: “Esse deus que você esta pregando é mais forte do que
o que nós já temos? Se for nós vamos com ele. Topamos qualquer deus, desde que
seja mais poderoso. Queremos ficar do lado de quem ganha”. Um exemplo disso
vemos no próprio Patrício, que usou esse tipo de recurso na Irlanda, Encontro de
Poder, pois ele costumava falar na Trindade, o Deus de Três Faces.
 Um episódio interessante foi o do Bonifácio na Alemanha. Bonifácio foi para a
Alemanha e não conseguia resultados, no meio daqueles bárbaros. Até que ele teve
uma idéia. No meio dos bárbaros havia um gigantesco carvalho dedicado ao deus Thor.
Um dia Bonifácio teve a idéia de pegar um machado e derrubar aquela árvore. Pegou o
machado e sozinho começou a cortar o carvalho. Todas as pessoas ficaram
assustadas olhando aquilo imaginando que dali a pouco ele seria fuzilado, destruído,
morto, pelo deus Thor. Ele continuou cortando, até a árvore cair, e nada aconteceu,
fazendo com que todos se convertessem ao Deus de Bonifácio, pois claramente era um
Deus mais forte.
 Apesar desse tipo de expansão do cristianismo precisamos lembrar que a providência
de Deus esta em ação aqui.
 Missões Transculturais
 Sempre quem ganha o outro povo é alguém que veio de outro país. Deus vai cruzando
as nações. Quem ganha a Alemanha é um Inglês, quem ganha a Irlanda também é um
Inglês, quem ganha a Escócia é um Irlandês, quem ganha a China é um Persa. É
sempre assim que o Cristianismo avança. Creio que na providência de Deus, Ele quer
mostrar que uns dependem dos outros, e quem já esta com o Cristianismo na mão
precisa levar para quem não tem chance de ouvi-lo. Vamos lembrar sempre dos nossos
missionários.
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Onde Bonifácio cortou o Carvalho
foi construída uma Igreja.
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A Expansão da Igreja Cristã















Como já foi dito no início, essa não é uma época muito auspiciosa para a teologia e para o
conhecimento, é uma época de soldados e camponeses e também de monges, mas com
pouca evolução da teologia. Os nomes que aparecem aqui são: Boécio, Isidoro de Sevilha,
Dionísio, João Scoto Erígena, todos os nomes relativamente desconhecidos. Realmente não é
um período de grandes nomes na teologia.
Por que conhecimento e teologia? Porque nesse período o conhecimento e a teologia andam
juntos. Não existe conhecimento sem teologia, andam sempre juntos nunca separados.
Isidoro de Sevilha, foi Bispo de Sevilha, não é um grande teólogo, mas o livro dele “As
Sentenças”, tornou-se o livro texto da teologia da Idade Média até o século XII, quando foi
substituído pelo livro do Pedro Lombardo. O livro “As Sentenças” tem esse título, são
geralmente colagem, tipo uma Teologia Sistemática, mas formada por colagem de textos de
teólogos antigos. Então ele pega os livros dos Pais e copia trechos de um determinado
assunto, mais ou menos organiza por assunto. Esse livro foi importante para a teologia na
época por ser o principal livro de Teologia Sistemática do período.
Isidoro de Sevilha escreveu também o livro chamado “Origens”, que é um livro de
conhecimento secular, tipo uma Enciclopédia. Esse livro era a principal fonte de conhecimento
desse período.
Dionísio o Areopagita, hoje conhecido como Dionísio o Pseudo-Areopagita, porque na
verdade o indivíduo que escreveu tentou se fazer passar pelo Dionísio que aparece em Atos
17, um convertido de Paulo em Atenas, que por tradição é o primeiro Bispo de Atenas. Então,
esse Dionísio, tentou se passar por esse Dionísio de Atos, mas na verdade mais tarde, na
época do Renascimento, pela análise textual descobriu-se que na verdade esse documento
deve ter sido escrito na Síria no século V ou VI.
Esse Dionísio dizia, em seu livro, que a teologia deve ser feita de forma negativa, enfatizando
aquilo que nós não podemos saber. Esse tipo de abordagem que chamamos de abordagem
Apofática, negativa, é uma abordagem que influenciou muito a Igreja Oriental. Influenciou
também muito os místicos. Pois a ênfase dele era sempre que “nós não podemos conhecer”,
“nós não podemos saber”, é uma ênfase na escuridão em que nós estamos. É um jeito
estranho de fazer teologia. O interessante é que esse Dionísio escreveu o livro chamado
“Hierarquia Celestial”, em que ele escreveu como é toda a Hierarquia dos anjos, bolando três
ordens de anjos, subdividida em outras três ordens de anjos, e ele disse como que esses
anjos todos estavam organizados no céu. Calvino debochou muito desse Dionísio, porque ele
disse – “Como é que uma pessoa que diz que não devemos saber praticamente nada lá do
céu, sabia tanto?”.
Esse livro “Hierarquia Celestial” foi seguido por outro livro intitulado “Hierarquia Eclesiástica”,
porque nessa época havia uma idéia de que as coisas que acontecem na Terra correspondem
a coisas que acontecem no céu. O que tem na Terra assemelha-se ao que tem no céu. Então
essa “Hierarquia Eclesiástica” seguia a “Hierarquia Celestial”. A Igreja gostou bastante desse
livro dele, porque dá para imaginar o quanto é interessante para a Igreja Católica Romana,
uma ênfase em hierarquia, ainda mais dizendo que no céu é assim, para que eles possam
dizer que na Terra também deve ser. Calvino debochou bastante desse homem porque não
viu qualquer coisa de especial nele.
Nesse período nós temos alguns importantes movimentos educacionais, Centros de
Conhecimento, como a Irlanda, com aqueles monges copistas aos montes estudando muito, e
um muito importante é da cidade de Aren (Existe até hoje, na Alemanha na fronteira com a
França), capital do Império Carolíngio. Nessa cidade, Carlos Magno, que não tinha muita
instrução, não era de maneira alguma um intelectual, mas valorizava muito a educação e o
intelecto. Então ele trouxe de York, na Inglaterra, um sujeito chamado Alcuíno, muito
inteligente, sendo reitor da Aula Palatina (Escola do Palácio). No Palácio do Carlos Magno
funcionava uma Escola, tipo de uma Universidade, aonde pessoas do mundo inteiro vinham
estudar com os professores que sempre eram monges, clérigos.
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Conhecimento e Teologia
 É interessante para nós alguns debates teológicos, que aconteceram principalmente mais
para o final desse período.
 Debate sobre a Ceia do Senhor.
 Foi um debate entre dois monges de Corbi, na França, um dos Centros de
Conhecimento do Carlos Magno (Era comum os Centros de Conhecimentos serem
sempre vinculados a mosteiros, onde os melhores monges ensinam os outro monges e
os estudantes. É o princípio das Universidades, elas estão começando. Primeiro nos
Mosteiros depois nas Catedrais e Palácios).
 Os monges eram Radberto e Ratramno. O debate ocorreu no Século IX e foi sobre a
Natureza do Corpo de Cristo na Ceia. O que Jesus Cristo quis dizer quando falou:
“Este é o meu corpo”. Esse sempre vai ser um grande problema. Os problemas
teológicos causados por essa frase já começa aqui, vai aparecer outra vez na época da
Reforma, inclusive dividindo a Igreja Protestante. Aqui esse debate ganhou força com
Radberto defendendo a presença real, ou seja que aquele corpo realmente virava o
corpo de Cristo, e Ratramno defendia que era uma presença espiritual. Podemos
imaginar pelo Catolicismo Romano hoje, quem foi que levou a melhor. Ratramno foi
condenado como herege por ter dito que a presença é espiritual, no Sínodo de Versele,
em 1050. No Concílio de Latrão, em 1215, importantíssimo para o Catolicismo Romano,
foi colocado um ponto final sendo colocada como dogma da Igreja a doutrina da
transubstanciação, e permanece até hoje.
 Debate sobre a Predestinação.
 Falamos de Agostinho e vimos que o Concílio de Orange, em 529, tinha definido um
Agostinianismo moderado, um semi-agostinianismo, que não declara a Graça
irresistível, mas estabelece a necessidade da Graça preveniente, então Deus não pode
converter sem que o homem concorde, mas o homem não pode se converter a si
mesmo se Deus não conferir-lhe graça antes. É uma posição meio estranha, mas é a
posição que o Concílio de Orange definiu. Agostinho teve que enfrentar os Pelagianos
e mais tarde os semi-pelagianos. O principal adversário dele foi João Cassiano, monge,
escreveu um livro chamado “As Conferências”, sendo de muito trânsito, muito destaque
e, muita influência na Igreja e, com isso a visão de Agostinho foi perdendo força cada
vez mais na Igreja até ao ponto de desaparecer.
 Durante a Idade Média o Agostinianismo puro tornou-se muito raro. Um dos poucos que
se posicionou com Agostinho foi um monge beneditino chamado Gottschalk, aluno de
Ratramno em Corbi. Gottschalk escreveu assim: “Deus, antes da criação do mundo,
predestinou definitivamente todos os seus eleitos para a vida eterna, e todos os
reprovados que serão condenados a morte eterna, por causa de suas más obras no dia
do julgamento, de acordo com sua justiça e com o que eles merecem”. Aparecendo
aqui a dupla predestinação, já tem indivíduos ensinando a dupla predestinação. Florus
de Leon, intelectual, erudito desse tempo, apoiou Gottschalk, escrevendo assim:
“Nenhum dos eleitos pode morrer por causa da dureza e impenitência de seus
corações, nenhum dos reprovados pode ser salvo”. Eles defendiam que há
predestinação para o céu e para o inferno, mas não para o pecado. Nenhum deles
queria colocar Deus como o autor do pecado, não indo longe a esse ponto. Vemos
nesse período já aparecendo, dupla predestinação, graça irresistível, expiação limitada.
Tudo isso já estava presente nos escritos desses teólogos da Idade Média. Para a
Igreja isso era uma bomba e o ensino deles foi rapidamente condenado. Gottschalk foi
expulso da Ordem, torturado, açoitado, e jogado para apodrecer na prisão, onde ficou
seus últimos vinte anos.
 Na verdade a luta entre o agostinianismo e pelagianismo é recorrente na História da
Igreja, ela sempre aparece de novo. O prof. Calhoun diz que o pelagianismo é heresia
persistente na História da Igreja.
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Ortodoxia Oriental
 Agora começamos a falar da Igreja Ortodoxa Oriental, porque agora ela surgir. No ano de
1054, no fim desse período, houve a separação da Igreja, o grande cisma da Igreja, pois
até então era uma só. É claro que a situação vai piorando ao longo do tempo, isso não
acontece de repente. Todas as vezes que falamos da Igreja Oriental até agora nos
referimos a ela como uma Igreja só, uma igreja unida a Igreja Católica Romana, era uma
Igreja só, a Igreja Católica, Católica e Ortodoxa. Um problema nessa divisão que houve
entre Catolicismo Romano e Ortodoxia Oriental, é que um ficou com raiva do nome que o
outro pegou. Porque os Católicos Romanos não se consideram menos Ortodoxos que os
Orientais, e os Orientais não se consideram menos Católicos do que os Romanos. Cada
um roubou um nome para si que realmente não faz muito sentido, porque Católico não é
adequado, pois se tem duas Igrejas, e até mais, portanto não é universal, e Ortodoxa não é
adequado porque Ortodoxa Oriental não é a única que segue a Ortodoxia dos Concílios.
Todos os Concílios que valeram para Igreja como um todo, ocorreram no Oriente.
 A diferença entre os dois lados começam gradativamente e, uma diferença básica é a
diferença de língua. A Igreja do Ocidente foi migrando para utilizar o Latim e a Oriental
permaneceu com o Grego. Alguém já disse que os dois lados não conseguiam se entender
porque eles não conseguiam se entender.
 É fácil lembrar o que os Concílios trataram principalmente.
 Nicéia (325) e Constantinopla (381) – Trindade;
 Éfeso (431), Calcedônia (451), Constantinopla II (553), Constantinopla III (681) –
Doutrina de Cristo, as Duas Naturezas;
 Nicéia II (787) – Ícones
 A Igreja Ortodoxa Oriental gosta de se intitular como a Igreja dos sete Concílios, porque
eles são extremamente cuidadosos em nunca modificar alguma decisão de um Concílio.
Essa é a primeira característica da Igreja Oriental, ela não muda nunca é sempre igual.
Isso foi crescendo, eles achavam que os Ocidentais pensavam demais iam longe de mais.
Eles, os Ortodoxos Orientais, sempre foram defendendo o mistério e, com isso acabaram
não evoluindo mais.
 Todos os pais ela compartilha com a Igreja Ocidental, até Agostinho, porque Agostinho é
do Ocidente, portanto eles não o reconhecem. Depois dos pais ela teve seus próprios
teólogos que foram influentes.
 João Clímaco que escreveu A Escada da Ascensão Divina
 Máximos, o Confessor
 João Damasceno, o mais importante de todos. João de Damasco.
 Nasceu em uma família cristã, viveu no sétimo e oitavos séculos. Nessa época a
Síria já estava tomada pelos muçulmanos. Trabalhava no governo de Damasco,
mas foi corajoso o suficiente para escrever um livro contra o Islã. Ele chamava o Islã
de a Heresia Ismaelita. Ao estudarmos o Islamismo mais profundamente, podemos
perceber elementos muito fortes de Judaísmo e Cristianismo, uma mistura, uma
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salada. Vários profetas são personagens do Judaísmo e Cristianismo, por exemplo,
Ibraim – Abraão, Iça – Jesus.
 O livro mais importante que João Damasceno escreveu foi “A Fé Ortodoxa”. É um
livro fundamental por ser a única Teologia Sistemática da Igreja Ortodoxa Oriental.
Ele também escrevia hinos. Ele é importante para definir qual é o pensamento
Ortodoxo.
Ênfases
 Vamos fazer um comparativo rápido, porque evidentemente nós temos um foco na
divisão que vai acontecer no final desse período. Quero mostrar as Ênfases de cada
Igreja, porque isso também é um ponto de discórdia. No Ocidente a ênfase sempre foi e
é até hoje, no que não temos muita distância do Catolicismo Romano, nós como
protestantes mostramos que somos, sim, ocidentais, porque as ênfases nossas são
exatamente as mesmas do Catolicismo Romano – pecado, graça, justificação e
salvação. Evidentemente tratamos tudo isso de uma maneira diferente, muito mais
Bíblica, muito mais atrelada à palavra de Deus do que o Catolicismo Romano. Já a
ênfase oriental é completamente diferente, eles enfatizam outras coisas – o
apofaticismo, tradição, teoses e os ícones.
 Apofaticismo
 Teologia negativa – não podemos conhecer a Deus, estamos no escuro, há
mistérios, tudo é nebuloso. Por causa disso e porque a Igreja deles nunca muda,
não há diversidades.
 No Ocidente, podemos perceber só pelo Radberto e Ratramno tendo uma
controvérsia dentro do mesmo monastério, uma controvérsia séria que a Igreja vai
ter que resolver, e o Gottschalk, vindo trazer o Agostinho de volta e a Igreja dando...
Há uma diversidade gigantesca na Igreja Ocidental. Sempre há teologias lutando.
Na Oriental não, porque tudo é nebuloso, tudo nós não podemos saber, então tudo
fica como sempre foi. É bem diferente.
 Então teologia negativa, ênfase no mistério, e na sombra em vez da luz.
 Tradição
 O Ocidente também valorizou a tradição, só que no Ocidente toda hora aparece
alguém questionando a tradição, e diz – “Isso não é assim, isso deveria ser assado”.
Vai aparecendo esse tipo de conflito.
 No Oriente jamais. Lá é diferente, para eles a tradição nada mais é do que a voz do
espírito, e dizem que em cada um daqueles sete Concílios, repetiu-se o
Pentecostes. Por mais que houvesse problemas e dificuldades, por fim o Espírito
Santo tomou conta daqueles homens e o que eles decidiram é a palavra do Espírito
Santo.
 Vejam que é uma ênfase completamente diferente, que nós não temos aqui no
Ocidente, nem o Catolicismo Romano e o Protestantismo. A tradição deles é
diferente e esta em pé de igualdade com as Escrituras. É claro que se é uma
repetição do Pentecoste, e é o Espírito Santo falando é evidente que com o Espírito
Santo falando ou escrevendo agora no Concílio, dá no mesmo. Sendo Ele a
autoridade é dEle. Alterar uma decisão dos Concílios seria como alterar as
Escrituras para nós, e por isso eles não alteram. Quando olharmos as coisas de um
modo simplificado, fica fácil de entender, uma coisa esta ligada na outra. São
completamente diferentes, e dá para perceber que uma hora ou outra haveria
divisão, se já não estava.
 A verdade é que já estava dividido, não formalmente, mas já estava dividido, porque
pensam completamente diferente.
 A revelação não é somente por meio da Escritura nem pelo Papa, porque eles não
têm Papa. A revelação é por meio da Igreja, eles sempre pensaram assim.
 Theosis
 É o meio de salvação para a Ortodoxia Oriental. Eles são salvos pela theosi –
deificação. Atanásio, fundamental para a Ortodoxia Oriental, disse o seguinte: “Deus
se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus”. Para eles isso é muito
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importante, vai aos pouco sendo transformado à imagem e semelhança de Deus.
Temos um texto Bíblico que mais ou menos puxa nessa direção, II Pe 1:4: “pelas
quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas, para que
por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção
das paixões que há no mundo”.
 Para o Ocidente isso soa estranho, ”vos torneis co-participantes da natureza divina”,
ele não gosta muito dessa linguagem. Temos idéias e conceitos parecidos com
esse, mas para nós, soa um pouquinho herege, essa maneira de falar. Na verdade
eles têm um entendimento claro sobre isso, mas para o Ocidental soa estranho,
como uma heresia. Há pessoas no Ocidente que constroem em cima dessa idéia,
geralmente são místicos, mas não é bem aceita normalmente no Ocidente e ela tem
uma certa resistência.
 Fica claro que a interpretação Oriental é uma interpretação Grega, e de grego os
judeus não tinham coisa alguma. Na verdade eles não eram Orientais eles eram
judeus, é bem diferente. A Palestina foi destruída e no ano 70 Jerusalém foi varrida
do mapa, e no ano 135 Adriano resolveu acabar o serviço e espalhou os judeus
para todo canto. Os judeus sempre foram isolados, o próprio Antigo Testamento
mostra isso. Então esse pensamento Oriental é um pensamento grego. A cidade de
Alexandria é que dá a maior luz de como deve pensar a Igreja Ortodoxa Oriental.
Esse pensamento é pensamento alexandrino, é pensamento egípcio. Eles foram os
que mais influenciaram a Ortodoxia Oriental. A explicação para eles pensarem
assim é histórica, foram os fatores histórico que apareceram que fizeram com que
eles pensassem assim. Inclusive decisões de Concílios, para onde elas penderam,
alguns de seus mestres acabaram levando em uma determinada direção. A grande
vantagem dos ocidentais é que eles permaneceram mais perto da Palavra,
especialmente os Protestantes que quiseram voltar à Palavra, já que os Católicos
Romanos tinham ido pra muito, mais muito longe da Palavra de Deus.
 Graças a Deus porque a Palavra Dele permanece eternamente e é a nossa Rocha.
Quando lemos a Palavra vemos que não é nada disso, ela é bem direta, não tem
esse mistério todo que eles falam, não é assim. Não é a Teologia Negativa. Paulo
pega e descortina tudo, e abre, e revela, e mostra, claro sempre por orientação do
Espírito Santo, é Ele que faz tudo.
Íconês
 São as imagens de Cristo e dos Santos. Quando um protestante vai para uma Igreja
Oriental, principalmente na Rússia (Hoje o forte da Ortodoxia Oriental esta na
Rússia, Constantinopla não existe mais, é Istambul, e é Muçulmano até o último fio
de cabelo), se assusta por tanta imagem, tanta pintura, tanta estátua. Para eles é
muito importante essas figuras, essas imagens, que são chamadas de Ícones. Elas
estão em todo lugar. Geralmente no centro dos templos deles há uma figura de
Cristo, que dificilmente será de Cristo crucificado. Ele é geralmente apresentado
como o Cristo Pantocrator (Pan Creator = Criador de todas as coisas), é um Cristo
Rei.
 Iconoclastas (eikon – Imagem do Deus Invisível – Cl 1:15) são os que quebram
imagens. No Oriente houve um problema muito sério nessa questão dos Ícones.
Levantaram-se, lá pelo século VII e VIII, principalmente pelo século VIII, os
Iconoclastas, que eram indivíduos que achavam que não podia ter essas imagens.
Apareceram inclusive Imperadores que eram Iconoclastas, sendo o principal deles,
Leão III, Bizantino, Içuriano, mais ou menos em 730, mandou quebrar e destruir
todas as imagens que havia. Porque os Imperadores temiam o poder dos Mosteiros,
pois eram eles que incentivavam a veneração das imagens,e as faziam, pintavam
as figuras, tendo tudo na mão. Outro motivo que pode ter provocado o ataque as
imagens pode ter sido por causa da influência muçulmana, pois eles estavam muito
perto, e muçulmano não tem imagem em hipótese alguma. Os muçulmanos
achavam que o cristão era povo pagão, por ter os templos cheios de imagens. Era,
portanto, um mau testemunho para os muçulmanos. Provavelmente também muitos
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encaravam aquilo como errado por mero erro teológico, porque a Bíblia não
condena isso.
 Esse problema levou a convocação do sétimo Concílio, em 787, para resolver essa
questão. Para então decidir - Pode-se ter os ícones ou não?
 Teve muitos abusos. Só para citar um exemplo, eles começaram a tirar uma raspa
da tinta de uma imagem de um santo qualquer, e se colocava no vinho para
energizar, ficava muito mais poderoso. Então esse tipo de abuso, esse tipo de coisa
irritava muita gente. O clima estava ruim.
 No Ocidente costuma-se representar Cristo na Cruz. Aqui também foi tentado
acabar com as imagens, o próprio Carlos Magno procurou diminuir a influência das
imagens, achava que não era bom; os protestantes também tentaram Lutero e
Calvino. Lutero nem tanto, pois se vamos a uma Igreja Luterana percebemos que
eles toleram melhor a presença das imagens, principalmente da cruz. Foi difícil, eles
tiveram dificuldades.
 O segundo Concílio de Nicéia definiu a validade do uso dos Ícones, como bons,
colocando os Ícones em pé de igualdade com a Palavra escrita. A Palavra escrita é
a revelação em palavras e nos Ícones é a revelação em cores. Eles usaram um
monte de artimanhas e estratégias, como é comum usar sofismas e esse tipo de
coisa em teologia. Eles usaram argumentos contra os Iconoclastas dizendo que
Jesus Cristo se fez homem, e, portanto é legítimo representá-lo na forma humana, e
quem não O representa na forma humana, pode ser acusado de docetismo (Heresia
que dizia que Jesus não era verdadeiramente humano). O próprio João Damasceno
foi importante para a defesa dos Ícones. Os Ícones ganharam uma importância
muito grande. Quase que eles desaparecem, mas não desapareceram e acabaram
ganhando força, porque muitas vezes quando se persegue acaba-se dando força.
Foi exatamente isso que aconteceu na questão dos Ícones. São muito importantes
na Igreja Oriental.
 Depois os teólogos tiveram que fazer uma ginástica para explicar a diferença entre
adoração e veneração. Os teólogos Orientais tiveram o mesmo tipo de problema
que o Catolicismo Romano tem. Como é que se explica isso. Fazem todo um
arrazoado que não convence alguém, usando termos bonitos dizendo que –
Adoração (adoração absoluta, só a Deus) e veneração (adoração relativa, aos
santos).
 Na verdade todo esse posicionamento ignorou a Bíblia e o ensino dos Pais. Os Pais
sempre associaram os Ícones ao paganismo. Tradição, tradição, mas na hora de
por em prática não põem.
O Grande Cisma
 Na verdade já havia aquela diferença de ênfases, que parece ser bem forte, e começa
aparecer os pequenos problemas. Um problema que sempre houve desde Nicéia e
Constantinopla foi a questão da primazia.
 O conflito da primazia
 Em Nicéia e Constantinopla foi definido o seguinte, que a Igreja de Roma é a Igreja
mais importante, mas que Constantinopla é a nova Roma, porque o Imperador foi para
lá. Na verdade dá para ver que no início todo o pensamento deles é que a importância
da Igreja tem haver com a sede do Império.
 Depois vem Leão I, espertalhão, com aquela história do Pedro, MT 16, que é bíblico, e
se aproveita e acaba jogando lá. A sede do Império não é mais ali, temos que mudar o
enredo, senão Constantinopla passa a ser a nova Igreja principal.
 O que se dizia em Nicéia e Constantinopla, foi que Constantinopla é a nova Roma,
portanto tem igualdade com Roma. Roma não gostou nem um pouco, achou essa
interpretação totalmente errada. Começando então o conflito da primazia – Quem afinal
de contas é o maior? Os Concílios sempre diziam que poderia ser uma questão de
honra, e Roma pode ter mais honra, vamos dizer assim, é o mais honrado entre iguais.
Mas são iguais. A gota d’água foi a controvérsia Filioque.
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Filioque
 Filioque em latim quer dizer – do Filho. Essa controvérsia aconteceu porque o Papa
Benedito VIII alterou o Credo Niceno, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do
Filho.
 A coisa agora ficou séria, pois para a Igreja Ocidental o Papa pode fazer o que bem
entender, é autoridade absoluta, é o vigário de Deus na terra, mas para a Oriental isso
é uma piada. Havendo então uma controvérsia muito grande e o número de tratados
escritos sobre esse assunto é gigantesco, dos dois lados.
 Isso evidentemente ajudou a separar, e vejam que nessa controvérsia acabou
aparecendo a diferença de entendimento dos dois lados.
Excomunhão recíproca – 1054
 Depois de tudo isso que nós vimos deu para perceber que ficou difícil de eles
permanecerem juntos. Houve uma separação temporária no século IX, que acabaram
se acertando, e em 1054 o Cardeal Humberto foi enviado, pelo Papa Leão IX, à
Constantinopla. O Cardeal Humberto foi emissário do Papa, com a autoridade do Papa.
Foi à Constantinopla para ter um entendimento com Miguel Cerulário, que era o
patriarca de Constantinopla, só que os dois acabaram brigando e um excomungou o
outro. Considerando então que essa data é a data da separação. Quando se esta
excomungado se esta fora da Igreja, não tem salvação, esta perdido. O problema é
saber quem tem autoridade para excomungar quem. Houve uma excomunhão
recíproca. Tem mais uma coisa confusa. Quando o Cardeal Humberto chegou a
Constantinopla o Papa Leão IX já havia morrido, mas ele não sabia. Há quem diga que
não valeu a excomunhão, porque o emissário do Papa não podia ser emissário se o
Papa esta morto.
 Depois disso um monte de anátema para todo lado. Os anátemas só foram removidos
em 1965, mas o Cisma persiste até hoje.
 O ataque dos cruzados a Constantinopla foi o golpe final, não teve mais jeito.

Pela vontade de Deus no século VII surgiu
o Islã, e ele cercou o Cristianismo. A lua
crescente é o símbolo do islamismo, a
impressão que dá é que fica um crescente
ali em baixo, e em cima como se fosse a
cruz, geograficamente. No mapa dá essa
impressão. Claramente Deus cercou o
Cristianismo, o confinou dentro da Europa.
Obrigou a expansão cristã a ser para o
norte, como lembramos, começou em
volta do Mediterrâneo, tendo toda a
Europa para o norte. Isso foi feito pelos
cristãos daquela época. Vimos que foi
daquela maneira um pouco estranha às
vezes, mas de qualquer maneira o
cristianismo entrou ali, bem diferente
daquelas regiões onde os muçulmanos
prevaleceram.
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Terceira Parte – Idade Média – mais 500 anos - (1001 – 1500)
Vamos falar do terceiro período agora e precisaremos de um pouco mais de tempo porque
muita coisa vai acontecer.


Mais 500 anos
 A Igreja na África
 Estamos agora depois do ano 1000. O ano 1001 é o século XI e o 1500 o último ano do
século XV.
 Vamos começar falando das Igrejas mais distantes de nós até chegarmos na Ocidental.
Nesse período de mais 500 anos como esta a Igreja na África? Ela vai mal, a palavra é
sobrevivência. A Igreja sobrevive no Egito e no resto da África desapareceu. Na
verdade hoje o Norte da África é um dos piores lugares para o cristianismo. No Egito
permanece a Igreja Copta, com dificuldades, com perseguição, mas permanece, é
relativamente tolerada pelos muçulmanos.
 Na Núbia a Igreja atinge seu ponto máximo e aí entra em declínio e praticamente
desaparece no final desse período.
 Na Etiópia a Igreja permanece viva. A Etiópia sempre é resistente, e existe até hoje a
Igreja.
 A Igreja na Ásia
 Podemos dizer que houve crescimento, declínio e eclipse nesse período.
 Na China vimos que o cristianismo sumiu quando sumiu a dinastia Tang. Mas o
cristianismo voltou à China no tempo dos Mongóis, quando eles tomaram a China. O
grande Kublai Khan, o homem mais poderoso no seu tempo, era um amigo dos
cristãos.
 Marco Pólo quando chegou à China, no século XIII encontrou cristãos.
 João de Montecorvino, um missionário italiano foi muito bem recebido na China e
tornou-se o primeiro arcebispo católico na China. O problema é que ele foi também o
último. Porque Kublai Khan morreu em 1294, e uma nova dinastia assumiu na China.
Ela era isolacionista, nacionalista e principalmente confucionista. Ela assumiu o
confucionista como religião oficial – era a dinastia Ming. E com ela o cristianismo morre
mais uma vez na China.
 Na Pérsia a Igreja se fortaleceu até o século XIII e aí entrou em declínio. Quando o
governante Mongol da Pérsia tornou-se muçulmano, a Igreja diminuiu e quase
desapareceu.
 Na Ásia Central a ascensão de Genghis Khan que era religiosamente tolerante abriu
uma nova oportunidade para os cristãos. Os cristãos voltaram a ter uma força ali no
centro da Ásia. É impressionante como sempre tem missionário disposto. Imagina
alguém que conhece Genghis Khan, sabe como ele é, tem a coragem de ir lá e pregar
o evangelho. O problema é que logo em seguida cresceu o poder de um terrível líder
militar chamado Tamerlão, que recebeu o mesmo nome de Átila o Uno, o açoite de
Deus, e o terror do mundo. Tamerlão era terrível, e talvez tenha sido o homem que
mais colocou Igreja a baixo, na História da Igreja. Onde ele passava destruía as Igreja
completamente, sem deixar vestígio. Isso porque ele era manco, o nome dele na
verdade era Timur. Tamerlão é o nome que se deu depois porque tem a palavra manco
junto. A Igreja na Ásia não vai bem, parece que Deus reservou realmente um lugar
especial para a Europa, lugar estratégico.
 Pensem sempre na providência de Deus, no futuro a América seria descoberta pelos
europeus, e eles encheriam a América de cristianismo.
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Ortodoxia Oriental
 Na transição do período anterior para esse houve a conversão da Rússia, que foi o
ponto alto, e o ponto baixo foi a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, em
1453, que é a queda do Império Romano do Oriente. Não existe mais Império Romano.
Tem o fantasma do Império Romano que é o Catolicismo Romano.
Catolicismo Romano
 Podemos chamar de Catolicismo Romano mesmo, não existe no Ocidente qualquer
outra Igreja. Só que o Catolicismo Romano se caracteriza por algumas coisas que
vamos ver agora. Essas coisas se fortalecem nesse período de 500 anos que
começamos a estudar.
 A Consolidação da cristandade. Cristandade é a união muito forte entre Igreja, Estado
e Cultura, essas três coisas extremamente unidas.
 Outra característica desse período, e que já vem sendo sempre uma característica do
cristianismo no Ocidente, é a diversidade. Graças a Deus pela diversidade que
possibilitou que tivéssemos monges como Lutero, que pensam diferente do resto da
Igreja, e que podem pensar diferente. Essa característica não é só do Catolicismo
Romano, mas também do Cristianismo Ocidental, porque no povo Protestante vemos
exatamente a mesma coisa, diversidade.
 A luta com o Islã. Começou no século VII e continua fortemente nesse período. Nesse
período, é o período da grande luta com o Islã. Vimos que os muçulmanos, os Mouros,
tinham tomado toda a Espanha, então parte da Europa era deles. Tinham tomado
principalmente a Terra Santa, o que era inadmissível. O fato deles terem tomado a
Terra Santa vai ensejar as Cruzadas. Um dos capítulos triste da História do
Cristianismo.
 Nesse período teremos fortemente a controvérsia das Investiduras, por causa da
proximidade muito grande entre a Igreja e o Estado. Essa controvérsia é o seguinte –
Quem pode nomear o Bispo? O rei? O Papa? O rei e o Papa? O rei ou o Papa? Quem
pode? Morreu o Bispo e o rei quer colocar um cara dele, mas o Papa quer por um cara
dele, então há essas brigas de poder, essas controvérsias.
Teologia escolástica
 A produção teológica desse período, é interessante, não agrada muito a forma como
ela era escrita, mas era o modelo que eles seguiram que foi o modelo de Aristóteles,
filósofo grego. Isso determinou como a teologia era feita. O grande expoente desse
período é Tomás de Aquino.
 Tomás de Aquino
 Grande teólogo do Catolicismo Romano
 Surgiram novas ordem monásticas e outras se fortaleceram. Construíram-se grandes
Catedrais e Palácios, agora em um novo estilo, não no estilo Romanista, mas no estilo
Gótico, porque são os bárbaros que estão ali, que já não são mais tão bárbaros assim.
 Na literatura há avanços, na verdade no final desse período temos o renascimento
surgindo na Itália. Temos homens como Dante Alighieri e a sua Divina Comédia, temos
o Geoffrey Chaucer com os Contos de Canterbury. A produção literária começa a
crescer, a ficar mais forte.
 É um período de vários problemas na Igreja. Aquelas história de Papas absurdos que
fazendo barbaridades são desse período.
 Aqui têm todo tipo de confusão, três Papas...
 Na verdade tudo isso positivo para o surgimento do Protestantismo. Essas coisas
negativas que foram acontecendo com o papado, a tentativa de reforma conciliar, tudo
isso gera a oportunidade de ver as coisas mudarem.
 É um período de muita turbulência, reformas de todo tipo, Concílio de Latrão para tentar
colocar um pouco de ordem na casa, porque a Igreja estava mal.
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No fim do período surgem heresias, no sul da França os cátaros e os albigenses. Os
cátaros eram uma heresia típica, eles eram um tipo gnóstico, uma nova era da Idade
Média. Outros movimentos também heréticos surgem nesse período, só que esses
hereges vamos começar a gostar deles, porque são os hereges com os quais a gente
vai começar a se identificar. Para a Igreja Católica Romana hereges, para nós heróis.
 Vamos falar dos Valdenses na Itália, reforma antes da reforma. Na Inglaterra Wycliffe e
seus Lolardos pregam a graça e traduziram a Bíblia, tudo coisas que nós gostamos. A
mensagem deles chegou a Praga na Boêmia (Hoje República Tcheca) onde surge John
Hus, queimado na estaca em 1415, no Concílio de Constance. Também no século XV
em Florença na Itália temos um sujeito chamado Girolamo Savonarola. Também foi
queimado em 1498.
 Quando Savonarola morreu um garoto de 15 anos crescia na Alemanha, sem saber o
que estava preparado para a vida dele, Martinho Lutero.
Monasticismo medieval
 Todo período anterior que vimos Monasticismo Beneditino até o século X, e aí surgem
novas ordens. Primeiro surgem novas ordens ainda usando a Regra, como os monges
de Cluny. Tem uma coisa interessante no Monasticismo, ele sempre se deteriora.
Esses monges começam muito bem, muito firmes, e as coisas vão aos poucos
degringolando, começam a cair em uma vidinha mansa, de pecado.
 Cluny, na França, vem com a intenção de reformar o monasticismo, criando um
mosteiro com novas ênfases. Aqui aparece Bernardo de Cluny. Construíram a maior
Igreja da Europa, o que começa a dar uma certa pompa, acabando perdendo todo ideal
monástico.
 Vem então outra reforma em outro lugar, em Cito também na França, onde o
monasticismo é muito forte, por isso é que são cistercense. Eles produziram um grande
nome na sua ordem que é Bernardo de Claraval que viveu de1090 até 1153. Claraval é
o nome do mosteiro onde ele era abade. É um dos maiores nomes da Idade Média. Ás
vezes ele é chamado de “Imperador não coroado”, tal a influência dele. Justo Gonzales,
no seu livro, diz – “que a personalidade de Bernardo dominou o seu tempo”. Foi um
grande reformador. Escreveu muito. Escrevia cartas e livros e aconselhava a todos.
 Um dos livros de Bernardo foi Da Consideração, que ele escreveu para um dos seus
monges que ia ocupar uma função muito importante na Igreja, ele seria o Papa. Ele
então escreveu um livro com conselhos para esse monge dizendo como ele deveria ser
como Papa. Ele escreveu que era proibido exercer domínio e senhoril, que o foco tinha
que ser de serviço, de amor. Era isso que ele ensinava para esse monge, que foi o
Papa Eugênio. Martinho Lutero disse que todos os Papas deveriam conhecer esse livro
de cor, e que se eles tivessem realmente lido esse livro a Igreja seria completamente
diferente. Bernardo estava na direção certa. Ele era um reformador, queria ver a Igreja
num caminho certo, num caminho de seriedade. Calhoun disse que como reformador,
Bernardo parece às vezes como um puritano da Idade Média, porque ele tem frases
como essa: “Não devemos ficar quietos diante da corrupção da igreja. Melhor criar um
escândalo do que abandonar a verdade”. Depois apareceram alguns caras criando
escândalo, Lutero, Calvino, e outros. Exatamente seguindo o Bernardo – Nós não
vamos abandonar a verdade, vamos criar um escândalo.
 Foi um grande pregador, e também era um místico, mas um místico no melhor sentido
da palavra. Outro místico no melhor sentido da palavra é Adabtoser. São místicos
positivos, que buscam uma vida de oração mais próxima de Deus. O misticismo é uma
coisa perigosa, podendo cair em caminho meio estranho. Bernardo escreveu um livro
muito interessante, válido até hoje, que tem esse título - Sobre o Amor a Deus.
 Foi também um grande teólogo, que escreveu um grande livro chamado - Sobre a
Graça e a Livre Escolha. Calvino elogiou muito esse livro. Finalmente na História da
Igreja surge um Agostiniano. Entre Agostinho e Thomas Bradwardine de Cantuária,
deve ter sido o único Agostiniano de verdade que apareceu. Isso são 900 anos.
 No século XIII dois outros movimentos aparecem. Os Franciscanos. Tudo começou
com Francisco de Assis, seu nome originalmente era Giovanni Bernardone (João
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Bernardone). Por razões ainda controversas, acredita-se que o nome seria uma
homenagem à França, país com quem o pai mantinha relações comerciais. Outra
possibilidade é que talvez sua mãe fosse de origem francesa. Em Assis o menino ficou
conhecido como Francisco, Francesco, ou seja o "pequeno francês". Ele na verdade
era Italiano.
Não era um intelectual, era um indivíduo diferente. Um personagem impar na História
da Igreja, não tem alguém igual a ele, escreveu muito pouco, só um testamento. Ele era
muito pobre, porque foi deserdado pelo pai que era rico, e procurava viver como o texto
que Jesus fala – “ele não tinha onde reclinar a cabeça”. Inicialmente ele era rico. Filho
de um comerciante Bernardone exigiu que seu filho lhe devolvesse tudo quanto
recebera dele. Francisco sem vacilar um momento se despojou de tudo até ficar nú,
jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai, e exclamou: "Até agora chamei de pai a
Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste".
Seus seguidores, logo após a sua morte escreveram o famoso As Pequenas Flores de
São Francisco. As histórias são um pouco enfeitadas, mas contam muitas das coisas
que Francisco fez. Francisco foi um pregador e ali vemos pregando até para os
animais. Uma história interessante é a do Lobo de Gubbio. A história do lobo de
Gubbio. Francisco foi para Gubbio e pregou para o lobo. “Venha cá irmão lobo. Eu te
ordeno em nome de Cristo que não faças mais nenhum mal a mim ou a qualquer outra
pessoa.” O lobo fechou a boca e veio calmamente se deitou aos pés de Francisco. Tem
essas histórias assim, que não sabemos o quanto disso é verdade, mas o Francisco é
cheio de histórias.
A vida de Francisco era uma vida de pobreza e de serviço. Ele se recusava a ter
qualquer coisa. Uma discussão muito grande que teve entre os Franciscanos era a
seguinte – “Será que um franciscano pode ter uma Bíblia?”, porque eles pensavam
assim – “Se eu tenho uma Bíblia daqui a pouco eu vou querer ter um outro livro, mais
outro, e mais alguma coisa”. Então eles não podiam ter coisa alguma. Era pobreza
absoluta.
Os Franciscanos foram na verdade muito mais inovadores do que reformadores,
inventaram algo completamente novo. Ele apareceu no meio de uma Igreja poderosa,
rica, cheia de pompa, e disse que aquilo tudo ali não valia nada, que o importante era
amar a Deus, e amar ao próximo. Era isso que ele pregava em todo lugar que ele ia.
Ele orou uma oração maravilhosa que é a oração de São Francisco. Ela é assim:
Senhor, fazei de mim um Instrumento da tua paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.




É realmente uma oração muito bonita, e ele realmente queria ser um instrumento da
paz de Deus, sempre. William de Baskerville, era um Franciscano.
A ordem criada por Francisco foi chamada de a Ordem dos Irmãos Menores, conhecida
como Os Franciscanos. Passou por muitas controvérsias, principalmente sobre “o quão
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pobres eles podem ser”. Era muito fácil um monge se corromper, porque as pessoas
gostavam deles, pois eles cuidavam delas cuidavam de tudo na vida delas. Pensamos
muitas vezes no monge como uma pessoa isolada, mas eles não eram isolados, eles
cuidavam das pessoas, eles trabalhavam pelas pessoas, e as atendiam, fazendo com
que elas dessem muitos presentes para eles. Com isso eles acabavam ficando ricos.
Um detalhe interessante na vida de Francisco na primeira vez que ele tentou a
permissão do Papa para constituir a Ordem monástica dos Franciscanos. Ele foi para
Roma para conseguir falar com o Papa. Conseguiu o apoio de alguém que o ajudou a
falar com o Papa, que era o mais importante que já existiram, Inocêncio III. Quando ele
chegou vestido com aquela roupa maltrapilha, todo sujo, diante do Papa Inocêncio com
aquela sua pompa, o que ele ouviu foi: “Você parece mais um porco do que um ser
humano. Vai ter com os teus irmãos!”. Francisco saiu, foi para o meio dos porcos,
ficando um tempo lá, depois voltou. Chegando diante do Papa ele disse: “Já obedeci ao
que o senhor mandou fazer, agora o senhor pode me autorizar a constituir a Ordem
monástica dos Franciscanos?”. Sujeito íntegro. Ele se arriscou a ir lá para o meio dos
muçulmanos para aprender. Dizem sobre ele que ele é o indivíduo mais livre que já
pisou na face da Terra. Ele não se prendia a coisa alguma. Nisso ele lembra um pouco
o apóstolo Paulo, e Satanás tinha dificuldade de pegá-lo, pois Paulo não se prendia a
coisa alguma.
Surgiu uma outra ordem, mais ou menos no mesmo período, um ordem completamente
diferente. Foi fundada por Domingo, ou Domingos de Guzmán Garcez, espanhol. Era
um monge sob a Regra de Santo Agostinho, pois Agostinho de Hipona tinha feito um
Regra também, tanto é que Lutero era um Monge Agostiniano. Mas Domingos queria
fundar uma nova Ordem, que fosse missionária e que fosse capaz de alcançar os
hereges e os pagãos. Ele então criou a Ordem dos Pregadores, então não é a Ordem
dos Dominicanos.
Alguns dos maiores pregadores da Idade Média eram Dominicanos, eles aprendiam a
pregar. Os sermões deles são muito parecidos com os de hoje. Eles gostavam de fazer
pontos, de fazer humor, procuravam se comunicar com as pessoas, procuravam ganhar
empatia com as pessoas. Isso era treinado, formando bons pregadores. Eles eram
intelectuais, se dedicavam a livros. Não é a toa que aquela imagem que vimos antes do
monge ensinando as crianças, o monge usava uma vestimenta clara com aquela parte
escura, era uma roupa de monge dominicano.
Eram mestres. Foram se infiltrando pelas Universidades, eles acreditavam que
precisavam conhecer muito. Onde tinha uma Universidade começando eles entravam,
Paris, Bolonha, Colônia. Um movimento como esse era capaz de produzir grandes
eruditos. E de fato produziu, Tomás de Aquino era um dominicano.
Eles não dedicavam tanto tempo assim as orações, ao trabalho braçal como os
Beneditinos, e não achavam essencial a pobreza. Eles também eram pobres, mas não
como os Franciscanos em que aquilo era fundamental.
Uma nota triste sobre os dominicanos é que eles acabaram se tornando inquisidores da
Idade Média. Porque eles é que sabiam pegar uma heresia pelo colarinho. Eles eram
os sujeitos especialistas em heresias, e farejavam heresias. Mais tarde criaram
esquemas, planos e programas para conseguir capturar uma heresia, questionários,
tudo arranjado, pré preparado para identificar e extirpar heresias. Mais tarde eles
receberam o reforço (século XVI) de uma outra ordem – os Jesuítas.
Mais tarde eles passaram a ser conhecidos como Os Cães de Guarda de Deus, que é
um jogo com palavras Domini – Deus, Canus – Cães.
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As Cruzadas
 Vamos começar um assunto interessante, mas também triste da História da Igreja, As
Cruzadas. David B. Calhoun no curso dele diz que essa é a lição que ele gostaria de deixar
de fora, porque realmente não tem qualquer coisa de bonito nelas. Foram 7 Cruzadas.
Podemos dizer que foram 8 se contarmos a Cruzada das Crianças, que foi uma muito
triste, mas Cruzadas mesmo foram 7.
 Partiam-se da França, de Roma, de vários lugares mais ao norte do Império, rumo a
Constantinopla, onde era o ponto de onde se partia para o ataque, indo pela Ásia Menor
até chegar a Jerusalém.
 Pegam um período de quase 200 anos na História. Somente os primeiros 50 anos
podemos dizer que houve algum sucesso no empreendimento, depois foi tudo desastroso,
nada deu certo.
Contexto das Cruzadas
 Jerusalém tomada em 638 pelos muçulmanos
 O contexto das Cruzadas é o contexto do Irlã. O que fazer com o Irlã, o que fazer com
os Muçulmanos. Na verdade As Cruzadas foram uma resposta ao que aconteceu.
Como já vimos em 622, Maomé foi expulso de Meca, e foi para Medina, de onde
retornou. Aqui começa o Islamismo. Somente 16 anos depois, em 638, os muçulmanos
já tomavam Jerusalém para si. Jerusalém passava a ser dominada por Muçulmanos.
 O termo Cruzadas passou a designá-lo em virtude de seus adeptos (os chamados
soldados de Cristo) serem identificados pelo símbolo da cruz bordado em suas vestes. A
cruz simbolizava o contrato estabelecido entre o indivíduo e Deus. Era o testemunho
visível e público de engajamento individual e particular na empreitada divina.
 Nessas Cruzadas coisas terríveis foram feitas, provavelmente não por cristãos de verdade,
mas feitas em nome de Cristo, e sob o sinal da Cruz.
 Urbano II e o Deus Vult
 Essa foi a primeira Cruzada, convocada pelo Papa Urbano II. Começou no ano 1095,
final do século XI, o Papa Urbano II começou a pregar em prol da Primeira Cruzada,
colocando toda a Igreja pregando a mesma coisa. Conclamaram-se todos os homens,
para que deixassem suas casas, suas famílias, e fossem para a Terra Santa para
libertá-la dos infiéis. Essa conclamação funcionou, tendo um excelente resultado,
inclusive tinha um slogan Deus Vult, em latim que quer dizer, Deus o quer. Ficou então
na idéia das pessoas que Deus queria que elas fossem lá tomar a Terra Santa de volta.
Não somente soldados profissionais foram para lá, mas também pessoas comuns, todo
tipo de pessoa se alistou para ir libertar Jerusalém.
 Jerusalém reconquistada em 1099
 A captura de Jerusalém ocorreu em 1099. Finalmente o objeto havia sido alcançado. A
batalha começou no dia 13 de julho de 1099 e terminou em 15 de julho de 1099, com
Leotoldo, um dos cavaleiros de Godofredo de Bulhões, era conde de Lorena e
comandava um dos exércitos. Leopoldo conseguiu pular a muralha de Jerusalém,
fazendo ali uma cabeça de ataque. Por ali Godofredo e mais um monte de cavaleiros
conseguiram passar e invadir Jerusalém e a tomar.
 Parece uma coisa muito boa Jerusalém tomada pelos cristãos. Vejamos o que Justo
Gonzáles disse: “Jerusalém estava novamente em poder de cristãos! Então aqueles
soldados de Cristo se dedicaram à vingança. Todos os soldados sarracenos foram
mortos e a população civil não sofreu melhor sorte. Muitas mulheres foram violentadas.
De outras, as crianças foram arrancadas do peito para serem jogadas contra a parede.
Os judeus tinham fugido para a sinagoga. Os cruzados atearam fogo ao prédio e
mataram todos. Uma testemunha ocular conta que a matança foi tal, que no pórtico de
Salomão o sangue chegava até os joelhos dos cavalos. Quando o massacre afinal
acabou, e foi decidido enterrar os cadáveres, os sobreviventes eram tão poucos que foi
necessário pagar aos cristãos mais pobres para que se ocupassem da tétrica tarefa.”
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Normalmente quando há esse tipo de conquista os próprios vencidos é que enterram os
mortos, nessa luta não sobrou sobreviventes o suficiente para enterrar os mortos,
tiveram eles mesmo que cuidar disso.
 Todo esse quadro horrível foi feito em nome de Cristo. Isso é só um resumo, evidente
que tem relatos bem mais detalhados.
 Por 50 anos houve algum sucesso, se é que isso é um sucesso, mas é um sucesso do
ponto de vista de conquista militar, pois conseguiram conquistar Jerusalém de volta. O
problema é que os muçulmanos produziram, surgiu no meio deles, um grande líder
militar chamado Saladin. Ele tomou tudo de volta. Tudo que as Cruzadas conquistaram
ele recuperou de volta. Perderam absolutamente tudo.
 Nos 100 anos seguintes os Europeus se animaram a mandar mais e mais Cruzadas,
mas cada uma delas era derrotada. A última Cruzada foi comandada pelo rei Luís IX da
França, conhecido como São Luís. Ele foi derrotado e morto em Tunis em 1270. Isso
marca o fim das Cruzadas.
Por quê?
 Defender a honra de Cristo
 Primeiro defender a honra de Cristo, isso era usado com discurso. A idéia era que
Cristo tinha sido insultado pelos muçulmanos. O próprio Bernardo de Claraval, que já
vimos, que foi um homem importante, ficou até conhecido como o Imperador não
coroado, que escreveu uma carta para um subalterno seu que ia se tornar Papa,
pregou também em favor das Cruzadas para levantar a segunda Cruzada em 1147. Ele
dizia o seguinte: “Nosso Rei Jesus está sendo acusado de traição. Os muçulmanos têm
dito que Ele não é Deus, mas que ele falsamente fingiu ser algo que Ele não era.
Qualquer homem dentre vocês que é Seu vassalo deve erguer-se para defender seu
Senhor dessa infame acusação de traição. Ele deve ir à inevitável batalha, onde vencer
será glorioso e morrer será lucro”.
 Usava-se esse tipo de discurso conclamando os cristãos na época a irem pela honra de
Cristo recuperar a Terra Santa e derrotar os muçulmanos.
 Retomar a Terra Santa por causa das peregrinações
 Outro motivo era a própria recuperação da Terra Santa, principalmente por causa das
peregrinações. Nessa época, na Idade Média era muito importante ir a Terra Santa.
Quem fosse a Terra Santa era considerado um cristão de um nível mais elevado,
portanto era muito importante fazer esse tipo de peregrinação. Por muito tempo os
muçulmanos tinham permitido que os cristãos fossem para lá sem problema, pois eles
já a tinham tomado em 638, e até o ano 1079 eles tinham livre acesso, mas a partir
desse ano tinha sido bloqueado o acesso e, então um dos objetivos era liberar outra
vez a Terra Santa.
 Tentativa de reunificar a igreja
 Podemos lembrar do Grande Cisma, a Igreja do Oriente se separando da Igreja do
Ocidente, então havia a oportunidade de reunificar. O que motivou a primeira Cruzada
com o Papa Urbano II, foi um pedido do Imperador bizantino Aleixo, pedido ajuda ao
Papa, fazendo com que o Papa Urbano II trabalhasse em prol dessa Cruzada. Ali
pareceu que haveria um esforço conjunto, sendo uma oportunidade de reunificar a
Igreja, de fazer uma política de bons amigos.
 Na verdade o Imperador Aleixo esperava que o Papa mandasse um pequeno grupo de
soldados para fazer um reforço, soldados profissionais de qualidade. Quando de
repente o imperador viu que a cidade dele, Constantinopla, a maior cidade da Europa,
uma cidade bonita, foi invadida por um grupo de pessoas de todo tipo, maltrapilhos, viu
que estava mais com um problema nas mãos do que com uma solução.
 O grande desastre foi em 1204, quando um dos grupos das Cruzadas, resolveu
saquear Constantinopla. Ao invés de ir lá atacar os muçulmanos eles atacaram
Constantinopla, pilharam, roubaram, saquearam tudo que puderam. Como havia muitas
obras de artes religiosas foi tudo levado para lugares como Veneza e outros lugares.
Até hoje encontramos em Veneza essas obras de artes, relíquias, tudo roubado de
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Constantinopla. Isso foi pá de cal que acabou definitivamente com a possibilidade de a
Igreja ser uma novamente.
Salvação pessoal
 Outro motivo era a busca de salvação pessoal. Vejam como as coisas são, o Papa
Urbano simplesmente prometeu o seguinte: “Os pecados daqueles que forem para lá,
se perderem a vida, serão remidos instantaneamente”.
 Para nós é meio estranho, mas para aquelas pessoas, a forma como elas criam, isso
apelava. Se uma pessoa houvesse cometido algo muito grave, talvez em um momento
de tolice, sabendo que estava perdido que acabaria indo para o inferno, ouvindo essa
promessa do Papa de que indo à luta, e morrendo, todos os pecados serão remidos
instantaneamente, inclusive o grave, ela iria sem dúvidas, ainda torcendo para morrer.
Isso realmente apelava.
 As Cruzadas são colocadas muitas vezes de uma maneira muito romântica, e bonita,
mas não tem nada disso, é tudo feio, horroroso. Apesar disso vários desses cruzados
se tornaram santos, porque evidentemente a Igreja Católica Romana, nunca
reconheceu que houve erro nessas Cruzadas, tudo foi feito corretamente.
 Várias figuras dessas Cruzadas são conhecidas, como por exemplo, na terceira
Cruzada temos Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, rei Felipe Augusto, da
França, Frederico Barba-Roxa, Imperador, foram juntos nessa Cruzada. É feito todo um
clima em torno desses caras como se eles fossem grandes coisas. Essa Cruzada foi
um fracasso, sem resultado algum. O imperador Frederico Barba-Roxa se afogou, e os
outros dois passaram o tempo todo brigando entre si. Essa Cruzada foi totalmente
inútil, nada aconteceu.
 Outro absurdo, mais um, no caminho das Cruzadas tinha muitos judeus que eles
aproveitavam para matar para não perder a viagem, pois os judeus tinham se
espalhado por todo lado.

A Cruzada das Crianças
 Em 1212 ocorreu a Cruzada das Crianças. Não eram bem crianças eram na verdade
adolescentes, entre 12-15 anos, cerca de 30.000, foram tomar a Terra Santa. Como
isso começou é meio obscuro, mas com certeza havia profetas por trás, algum
fanatismo, deveria haver a influência de profetas dizendo para fazer isso, enganando o
povo. Pessoas que tinham filhos nessa idade, até queiram que eles fossem nessa
empreitada, porque era a vontade de Deus, o profeta tinha dito.
 As crianças então foram desarmadas, caminhando até Marselha e deram com o mar
diante delas, não tendo como seguir viagem. Mesmo assim elas creram que da mesma
maneira que Deus tinha aberto o mar vermelho esse mar também se abriria fazendo
com que elas passassem tranquilamente pelo meio do mar. Esperaram um tempo e
nada acontecendo, algumas desistiram e voltaram, mas outros persistiram, ficando
firmes, até que apareceram 7 navios, que se ofereceram para levá-los. Dois desses
navios se perderam, e os outros 5 simplesmente os piratas, digamos assim, levaram as
crianças e mais a frente encontraram navios muçulmanos e venderam todas as
crianças como escravos. Essa foi a “maravilhosa” Cruzada das Crianças.
 Outros fatos aconteceram nessa Cruzada, todos desastrosos, sendo tudo um grande
absurdo.
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Resultados das Cruzadas
 Perdeu-se tudo que foi conquistado
 Chegou a ter após essas Cruzadas, o que os cruzados chamaram de Império Latino de
Constantinopla, com alguns reinos estabelecidos – Edessa, Antioquia, Trípoli,
Jerusalém e Armênia. Eles eram entregues para alguns daqueles nobres cruzados que
passavam a ser reis. Só que isso não durou nada. Depois que o Saladin veio, tomou
tudo de volta.
 Ordens militares
 Surgem as ordens militares. Como já vimos antes, as ordens são monásticas, como os
Beneditinos, os Franciscanos, os Dominicanos, todos com objetivos relativamente
nobres. Agora aparece esse absurdo, ordens militares, são ordens armadas, de
soldados. Algumas bem conhecidas e bem divulgadas como: Cavaleiros Templários,
Cavaleiros Teutônicos, Cavaleiros de São João. Eram ordens de uma inutilidade total.
 Profunda amargura e ressentimento
 O verdadeiro resultado foi uma profunda amargura e um profundo ressentimento nos
muçulmanos e nos judeus, por causa de tudo que aconteceu ali.
 Ainda hoje essas Cruzadas deixaram conseqüências, do ponto de vista das pessoas no
Iraque não dizem que os Estados Unidos vieram e nos invadiram, não, na cabeça deles
são os cristãos que vieram, invadiram e os atacaram. Sempre os muçulmanos pensam
assim. Por quê? Por causa das Cruzadas. Isso é um enorme obstáculo ao alcance
dessas pessoas para o cristianismo.
Missionários
 Francisco de Assis (1181-1226) e o sultão Al-Kamil no Egito
 Felizmente houve também na Idade Média, missionários que tentaram alcançar os
muçulmanos. O próprio Francisco de Assis que já falamos, foi para o Egito em uma
missão pessoal para tentar alcançar essas pessoas. Tem muitas histórias interessantes
dele com o sultão Al-Kamil, Francisco de Assis desafiando os mestres muçulmanos a
andar em brasas porque ele iria à frente. Ele foi realmente lá com uma pregação de
amor, uma pregação diferente, e ele foi ouvido. Muitos acham que às vezes ele era
ouvido e recebido porque os muçulmanos tinham a idéia de que ele era meio ruim da
cabeça, e nessa época era muito comum achar era bom ouvi-las, porque às vezes elas
trazem uma palavra que pode ser uma palavra divina.
 Raimundo Lúlio (1232-1315)
 Outro menos conhecido e talvez um dos maiores missionários aos muçulmanos que já
existiu, Raimundo Lúlio. Nasceu na Espanha e, portanto desde criança conviveu com
muçulmanos, sabendo no que eles criam, como eles eram, o que eles pensavam. Ele
era um jovem mundano, arrogante, parecido com Francisco antes de se converter.
 Quando ele se converteu colocou como objetivo da vida dele alcançar os muçulmanos.
Ele viveu realmente só para isso. Aprendeu o árabe, mesmo dizendo que era uma
língua como língua de bestas, de animais. Fundou escolas missionárias, falou com o
Papa sobre sua visão de alcançar os muçulmanos, percorreu a Europa ganhando
apoio. Um indivíduo realmente um missionário. Três vezes ele aventurou-se por terras
muçulmanas, duas ele escapou por pouco com vida e na terceira ele não espaçou, foi
apedrejado até a morte.
 Morreu aos 85 anos onde hoje é a Tunísia. Era um homem de grande capacidade e
muito preparo e seria bem mais efetivo se tivesse um pouquinho de tato. Ele chegava a
qualquer lugar e denunciava os erros do islamismo e pregava o verdadeiro caminho, o
caminho de Cristo, na maior coragem. Por isso que ele sempre arriscava a vida.
 Dali para frente, por 500 anos, não houve mais alguém que tentasse alcançar os
muçulmanos. Não é a toa que é tão difícil, pois simplesmente os cristãos não tiveram
coragem de marcar presença no meio desses povos.
 Só com o grande Henry Martin, que tocou o solo árabe em 1811, é que volta a ter um
esforço para alcançar essas pessoas.
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Os Valdenses




Contexto – século XII
 Eles gostam de falar da primeira Reforma que para eles aconteceu 300 anos antes
daquela que consideramos a primeira Reforma. Eles gostam de falar da primeira Reforma
e da segunda Reforma.
 Precisamos entender o contexto do século XII quando surgem os valdenses.
Evidentemente o contexto é o das Cruzadas, com turbulências na Igreja, tentativas de
reforma moral da igreja, como a reforma gregoriana. A Igreja ia mal, ela estava mal,
inclusive em termos morais. Depois do Concílio de Latrão teve-se que se baixar uma
ordem, para que todos os clérigos usassem roupas diferentes das demais pessoas, para
poderem ser identificados em prostíbulos, em jogatinas, e outros lugares dessa espécie. A
ordem era para que minimizasse esse tipo de atitude. Eles então tinham que se vestir
diferente das outras pessoas, o tempo todo, por ordem do Concílio de Latrão. Pois não
tinha como controlar a imoralidade que tinha dentro da Igreja.
 A Igreja também estava lidando com heresias, a principal desse período é a heresia dos
Cátaros também conhecida como Albigenses, no sul da França (seita gnóstica e
maniqueísta – 2 deuses, deus bom e deus mau). Esses Albigenses foram combatidos por
uma Cruzada, que como sempre, mataram todos e acabaram com as heresias. Foram
todos queimados vivos, sem misericórdia alguma. Coisa horrível. Os Albigenses estavam
espalhados pelo sul da França entre Toulouse e Lyon.
 De Lyon, sul da França, até Turim, norte da Itália, região dos Alpes, havia um outro grupo,
também uma seita, do ponto de vista da Igreja Católica Romana, só que completamente
diferente, que são os Valdenses.
 Única seita, do ponto de vista dos Católicos Romanos, que sobreviveu desde a Idade
Média até hoje, inclusive presentes até no Uruguai.
Origem
 Pedro Valdo
 Começou com um homem chamado Valdo, por isso são os Valdenses. Ele era um
comerciante, que era uma nova classe que estava aparecendo nessa época, estava
começando a surgir, mercador, que alegava que tivesse sido chamado por Deus para
se desfazer de tudo, viver uma vida de pobreza, e pregar o evangelho. Isso foi em
1170, século XII (10 anos antes do nascimento de São Francisco). Começou a pregar
utilizando partes memorizadas das Escrituras, que ele tinha traduzido para a linguagem
do povo, e também com textos de Pais da Igreja memorizados, principalmente
Agostinho.
 As pessoas começaram a ouvi-lo e muito começaram a segui-lo. Esse grupo então foi
chamado de Homens Pobres de Lyon. Conforme o movimento crescia, eles fizeram o
que todo movimento fazia quando crescia, foram pedir autorização para o Papa.
 A permissão papal
 Foram pedir permissão para o Papa para criar uma Ordem, para poder trabalhar
como movimento dentro da Igreja. Um grupo então foi para Roma falar com o Papa,
que era Alexandre III. Geralmente os Papa eram um pouco relutantes em relação a
esses grupos, eles não aprovavam com facilidade.
 É fácil de entender, porque se facilita começa a aparecer todo tipo de grupo e a
Igreja perde o controle da situação. Esses grupos acabam ficando tão fortes que
ficam mais fortes do que a própria Igreja, por isso a preocupação. Era comum então
pegar esses candidatos e colocá-los sob interrogatório, sob perguntas. Quem eram
os homens mais adequados para fazerem essas perguntas doutrinárias? Os
Dominicanos. Um desses Dominicanos, Walter Map, bispo inglês, foi convocado
pelo Papa para investigar esse grupo.
 Tem um relato que conta que então ele sentou na frente deles, ele estava nervoso
porque era a primeira vez que fazia um trabalho desses para o Papa, e começou a
fazer perguntas: Vocês crêem em Deus Pai? Sim, nós cremos em Deus Pai. E
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vocês crêem em Deus Filho? Sim, nós cremos. Vocês crêem no Espírito Santo?
Sim, nós cremos. E vocês crêem na mãe de Cristo? Sim, cremos. Aí nisso toda a
audiência caiu na gargalhada. A resposta certa seria Mãe de Deus, “Theotocos”,
porque quando se diz mãe de Cristo parece que esta numa nuance de que é um
Nestoriano. Era então uma armadilha do Walter Map na qual os Valdenses caíram.
Um bom Católico Romano teria dito: “Não, nós cremos na mãe de Deus”.
 Foram então reprovados. O Papa não se importava nem um pouco se eles queriam
ser pobres, poderiam ser pobres o quanto quiser, mas não pode pregar. Estavam,
portanto proibidos de pregarem. Só poderiam pregar se o arcebispo da região deles
permitisse. Mas o arcebispo proibiu. Eles pregaram mesmo assim, porque o Valdo
reuniu o povo dele e disse: “Importa mais obedecer a Deus do que aos homens”,
usando as palavras de Pedro diz em At 5:29. Por isso ele passou a ser chamado
daquele dia em diante de Pedro Valdo. Continuaram pregando mesmo contra a
ordem da Igreja.
 O arcebispo então expulsou todos eles, fazendo com que eles se espalhassem pela
Europa. Na verdade foi o tipo do erro estratégico. Expulsou todos de Lyon e eles se
espalharam pela Europa, pregando como sempre.
 Igreja dentro da igreja
 No início eles não formaram uma Igreja separada. Eles batizavam os filhos na Igreja
Católica Romana, participavam da Comunhão uma vez por ano como era a prática
naquele tempo, mas se reuniam separadamente para estudo bíblico, onde havia
líderes, que chamavam de tios para diferenciar da Igreja Católica Romana, que
eram chamados de pais ou padres.
 Eles foram duramente perseguidos pela Igreja, porque apesar de não terem
formado outra Igreja, eles eram considerados uma Igreja dentro da Igreja. Uma
eclesiola in ecclesia.
 A Igreja Católica Romana fez de tudo para exterminá-los, mas eles se escondiam
nos Alpes no Norte da Itália, e no sul da França.
Quais as suas marcas?
 Pobreza
 Valorizavam a pobreza. Pedro Valdo dizia o seguinte: “Nós decidimos viver pelas
palavras do Evangelho, essencialmente as do Sermão do Monte e dos
mandamentos. Isso significa viver em pobreza, sem preocupação com o dia de
amanhã. Mas nós também cremos que aqueles que permanecem no mundo,
fazendo o bem, serão salvos”. Eles colocavam aquilo como uma coisa que eles
seguiam, que eles achavam que para eles era bom, mas não colocavam que
estavam sendo salvos por isso. Tinham o Sermão do Monte como guias de suas
vidas. Isso é a coisa mais marcante dos Valdenses. Isso fazia com que eles
buscassem a pobreza, se opusessem a qualquer forma de violência, também não
juravam por achar que o Sermão do Monte proibia isso.
 Tem uma história interessante que conta que um homem foi trazido diante do Bispo
sendo acusado de Valdense, e ele negava com todas as forças que ele era
Valdense. Finalmente ele disse: “Todos aqui sabem que eu não sou, pois eu falo
palavrões, minto e bebo como todo bom Católico Romano”.
 Palavra de Deus como regra de fé e prática
 Tinham um apresso enorme pela Palavra de Deus. Para eles a Palavra de Deus era
a Regra de Fé e Prática.
 Começa a aparecer aqui os primeiros sinais da Reforma. A Reforma não apareceu
do dia para a noite, não foi um homem que fez a Reforma, isso é um castelo que vai
sendo construído. Cada um dá sua contribuição e o homem final constrói em cima
dos que já vieram antes.
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Aqui nós vamos começar a ver como Deus queria levar o seu povo para perto da
Palavra. Foi com os Valdenses que isso começou. Começamos a ir para perto da
Palavra com eles. Eles traduziam, ensinavam, e pregavam a Palavra de Deus, pois
para eles a Palavra era tudo.
 Nas perseguições vinham os agentes do Papa, prendiam os Valdenses, tomavam
as escrituras que eles tinham, jogavam tudo fora, queimavam. As traduções que
eles tinham nas mãos eram tudo destruídos. Então eles começaram a fazer o
seguinte. Eles fugiam para os Alpes e se combinavam entre si, que cada família
decoraria um livro da Bíblia. Então cada família era encarregada, diante dos outros,
de decorar um livro das Escrituras. Então quando eles eram atacados, e perdiam o
que eles tinham escrito, eles se reunião novamente e escreviam de novo, o que
cada família tinha para dizer. É realmente impressionante o que esses indivíduos
faziam pelo amor que eles tinham à Palavra de Deus.
Pregação leiga
 Esse era um povo que pregava. Eles criam que todo cristão tem que conhecer a
Palavra de Deus, e se conhece, é capaz de pregar. Então todos pregavam. Todos
tinham condições e eram capazes de pregar.
 Era um movimento difícil de controlar. Nessa época os padres não sabiam coisa
alguma da Palavra, era um desastre. Era um momento da Igreja o pior possível,
esse período que antecede a chegada da Reforma. Esses indivíduos conheciam a
Palavra como ninguém. Eles impressionavam as pessoas, pregavam por todo canto.
A Igreja oficial não tinha com o que responder.
Rejeição do sistema sacramental
 Para eles só tinham dois sacramentos, mais ou menos a idéia deles era como a dos
Reformadores, tem a Ceia do Senhor e o Batismo como únicas determinações do
Senhor em termos de sacramentos. Quanto a Igreja os Valdenses rejeitavam o que
eles chamavam de Constantinianismo, eles diziam que a Igreja oficial era a cara do
Constantino, que não tinha nada a ver com o Novo Testamento. Dentro daquela
idéia de que a Igreja Romana nada mais é do que o fantasma do Império Romano,
com toda sua pompa, sua hierarquia, seus jogos de poder. O que tem aquilo ali a
ver com o Novo Testamento? Nada. Os Valdenses perceberam isso perfeitamente.
Para eles aquilo tinha tudo a ver com o Constantino, o Imperador, nada com Jesus
Cristo, nada com o Novo Testamento.
 Quando chegou a Reforma, os reformadores de Genebra, Calvino e companhia,
uma equipe foi lá falar com os Valdenses, no norte da Itália. Guilherme Farrel foi lá
com uma comitiva, conversar com eles, e ali então os Valdenses se integraram a
Reforma. Segunda Reforma, do ponto de vista deles.
 Os Valdenses são os precursores da Reforma.
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Teologia Escolástica e Tomás de Aquino




“Quantos anjos podem dançar na ponta de uma agulha?”.
 Não sabemos se essa pergunta realmente foi tratada pelos teólogos escolásticos, mas até
poderia ser.
O que é a teologia escolástica?
 O Escolasticismo tem essa característica de propor perguntas às vezes meio absurdas. A
teologia escolástica nada mais é do a forma como a teologia era feita na Idade Média. Era
uma técnica, uma maneira de se fazer teologia. Não foi sempre assim, isso foi uma
invenção da Idade Média, fazer teologia dessa maneira. Essa teologia sempre se preocupa
em ligar o seu estudo a uma filosofia, há sempre uma ligação forte da teologia com a
filosofia. Historicamente a filosofia grega mais próxima do cristianismo era a filosofia de
Platão, por ser mais mística, ter elementos mais próximos do cristianismo. Já um outro
filósofo bastante desconhecido no meio da Igreja, que acabou sendo conhecido por meio
dos intelectuais muçulmanos, que tinham absorvido ele antes, que era o Aristóteles. Ele
aos poucos foi ganhando importância e acabou dando a principal base filosófica para a
teologia nesse período. Ele é então importante para a teologia escolástica, filosofia
aristotélica.
 Para muita gente isso é muito estranho porque Aristóteles nada tem a ver com a fé cristã,
ele tem uma série de pensamentos que não condizem com a fé cristã. Ele enfatizava, por
exemplo, a eternidade do mundo, a mortalidade da alma e tinha grande aversão à
providência. Entretanto esses teólogos acharam que a filosofia dele dava uma base para
sistematizar a teologia. Base essa que a Bíblia não dá, pois a Bíblia não trata da
sistematização da teologia, ela não é sistemática. Ela não é divida em capítulos por
assunto, por sub assunto, todos os conceitos estão misturados, e eles tinham essa
preocupação com a sistematização da teologia.
 É interessante o livro O Nome da Rosa, e um filme, que talvez não seja muito adequado
para assistir por cenas que não são muito adequadas para um cristão, mas a história do
livro principalmente, gira em torno de um monge que trabalhava o tempo inteiro para tentar
se ver livre do segundo livro de Aristóteles. Era um livro que ele queria dar fim, queria que
desaparecesse do meio da Igreja. É interessante ali toda a idéia de Humberto Eco, autor
do livro, de ter esse monge trabalhando para tentar impedir a filosofia aristotélica de invadir
a teologia. Mas realmente ela invadiu.
 Filosofia aristotélica
 Toda filosofia escolástica é baseada na filosofia de Aristóteles. Ela tem uma
metodologia própria, que é mais fácil para entendermos, que é o método dialético.
 Aristóteles é muito mais científico do que Platão. Ele tem que enxergar mais as coisas
têm que por a mão, as coisas tem que ser mais fatos. O Platão é mais místico. Isso foi
importante não só para a teologia mais também para o surgimento das Universidades.
No início, todo estudo de qualquer assunto ela era muito pessoal, o indivíduo sempre
estava envolvido naquilo que ele estudava.
 Com a filosofia aristotélica, começa a haver um desprendimento, eu não tenho coisa
alguma haver com o que eu estou estudando. Eu estudo os fatos, eu, a minha pessoa
não interfere em coisa alguma. Os fatos só serão analisados como eles são. Isso até
hoje é verdade nas Universidades. Elas surgiram dentro da filosofia escolástica. Não é
a toa que ao pegar uma tese de doutorado e é uma chatice, ninguém consegue ler de
tão chato que é morta, sem vida, não há qualquer envolvimento da pessoa. Isso vem do
Aristóteles, do Escolasticismo.
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Método dialético
 Todos os trabalhos científicos naquele tempo, todos os trabalhos teológicos tinha que
ser feitos por esse método. Ele é simples, não de fazer, de entender. É proposta uma
pergunta, sempre começa por uma pergunta, e então são colocadas duas respostas
contraditórias, dois argumentos, um a favor e outro contra, ou um em uma direção e o
outro em outra. São alistadas opiniões de expoentes, autoridades, para cada um dos
pontos.
 Por exemplo: “O mundo é eterno?”. Para dizer que o mundo é eterno pega-se
Aristóteles, e para dizer que não é eterno, pega-se a Bíblia. Então serão alistadas todas
as opiniões a favor de Aristóteles e as a favor da Bíblia, fazendo no final a conclusão.
Era assim que todos os trabalhos eram feitos nessa época. Se fosse um aluno de uma
Universidade se esperava que o trabalho dele fosse feito nesse modelo, usando o
método dialético.
 Alguns teólogos escolásticos.

Anselmo (1033-1109)
 Foi bispo da Cantuária, Inglaterra, mas era Italiano, tendo uma contribuição bem
importante para a teologia. Escreveu um livro chamado Proslogion que começa com essa
idéia: “Creio para poder entender”. Parto da fé, primeiro eu creio, creio nas verdades da
Palavra, ou nas verdades da Igreja, dali para frente uso a razão para entender melhor
aquelas verdades. Jamais para questioná-las, mas para aprofundá-las.
 Ele é o primeiro a apresentar com mais clareza os argumentos cosmológicos da existência
de Deus, sempre partem da criatura para o criador. Tomás de Aquino depois vai fazer isso
outra vez, com mais capacidade porque ele é um expoente, é o maior intelectual dessa
época. Anselmo, por exemplo, para entender como funciona o argumento cosmológico,
colocou que ao ver a criação existe uma certa ordem, uma certa organização, parecer
haver um certo projeto de como as coisas são colocadas. O argumento então é o seguinte
– se há um projeto, há um projetista, e ele é Deus. Outro argumento é o da causa e
conseqüência. Todas as coisas têm uma causa, tudo que acontece ou tudo que existe,
teve uma causa, e o que veio antes disso também teve uma causa, então deve haver uma
causa inicial, que é Deus. Esse tipo de argumento, esse tipo de raciocínio que o Anselmo
fez no seu livro Proslogion.
 Outro livro importantíssimo do Anselmo, que tem doutrinas que cremos hoje, é chamado
Cur Deus Homo – Por que o Deus homem?. Aqui ele trata da expiação, ele trata do por
que de Cristo ser Homem e Deus ao mesmo tempo, qual a necessidade disso. Ele então
estabelece toda a doutrina de que a morte de Cristo é substitutiva em nosso lugar, para
pagar uma dívida com Deus, uma dívida de pecado que nós temos para com Deus. Havia
muitos outros pensamentos nessa época, um comum era acreditar na expiação como
pagamento de uma dívida para Satanás, mas Anselmo estabeleceu que era uma dívida
para com Deus, só que tem um problema, o homem precisa pagar porque ele é o devedor,
ele é o pecador, e só Deus é santo, puro, sem pecado, e é infinito e a dívida é infinita,
porque o pecado foi contra um Deus infinito. Então o homem tem a obrigação, mas não
tem habilidade, Deus tem habilidade, mas não tem obrigação. Precisa então haver a figura
do Deus Homem, que fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo Homem, que seria
o único capaz de pagar a dívida, porque nele esta a obrigação e nele esta a habilidade.
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Abelardo (1079-1142)
 Em um outro lugar, na França, Paris, aparece Abelardo, uma figura única também na
História da Igreja, enigmático, brilhante, super astro, conhecia todo mundo, era
considerado o debatedor invencível. Vencia qualquer pessoa em qualquer assunto em um
debate. Vinha gente de todo lugar para ver Abelardo em Ação.
 Abelardo veio com outro conceito, diferente de Anselmo, ou seja: “Preciso entender para
que possa crer.” Ele disse assim: “Duvidando é que se faz as questões certas, e
respondendo-as é que se chega a fé”. É uma coisa bem impressionante para se dizer em
1122, e bastante arriscado também. Falar uma coisa dessas em 1122 é como se estivesse
pedindo para ser queimado em uma fogueira. Esse tipo de abordagem certamente o
colocava em apuros. A vida dele é cheia a agruras. Ele escreveu uma autobiografia cujo
título é – História de Calamidades. Ele era um professor e um criador ou um fortalecedor
da Universidade de Paris, que se tornou uma das principais Universidades desde o início.
Vinha gente estudar com Abelardo de todo canto. Uma das alunas de Abelardo era
Heloísa.
 Abelardo e Heloísa
 Heloísa era sobrinha do cônego da catedral de Paris, poderoso, com o nome de Fubert.
Abelardo acabou tendo um caso com Heloísa, e ela engravidou. Acabaram se casando
em secreto para dar legitimidade ao filho. Quando o Fubert soube não quis saber,
contratou uns capangas, que invadiram a casa de Abelardo e o castraram. A vida de
Abelardo já começa com calamidade, essa foi só a primeira.
 O principal livro do Abelardo é Sic et Non – Sim e Não, que é no estilo dialético, com
muitas perguntas, colocando pessoas defendendo uma posição e outras defendendo a
outra posição sem muita conclusão por parte dele, deixando tudo meio nebuloso. Hoje
é uma coisa moderna para se fazer, não tem conclusão, fica tudo aberto, mas no tempo
dele gerava confusão.
 Ele continuou a vida inteira jurando ser fiel a Bíblia e a Igreja, se correspondia sempre
com a Heloísa. Ela se tornou freira e ele monge, foi uma história de amor platônico, os
dois sempre apaixonados um pelo outro, ele jurou para Heloísa que era sempre fiel as
Escrituras, apesar de parecer que não, muitas vezes. Ele inclusive escreveu em uma
das cartas: “Eu jamais serei um filósofo se isso significar falar contra São Paulo. Eu
jamais serei um aristoteliano se isso for separar-me de Cristo”. Só que na verdade
parecia que ele fazia sempre o contrário. Acabou morrendo sozinho e sem amigos em
um mosteiro em Cluny em 1142.



Pedro Lombardo (1100-1160)
 Ele escreveu o livro os Quatro Livros das Sentenças. É muito comum esses livros de
sentenças na idade média, porque é exatamente isso que eles fazem nos livros. Por causa
do método dialético eles copiam sentenças, citações, muitas frases de outros autores. O
que Pedro Lombardo fez foi escrever esses Quatro Livros das Sentenças, que eram com
frases de Pais da Igreja, filósofos, tudo que é fonte, de uma maneira sistemática. Esse é o
livro de Teologia da Idade Média, para ser um teólogo nesse período precisa dominar esse
livro.
 Alistair McGrath disse que esse deve ser um dos livros mais tediosos para se ler que já foi
escrito, pode até ser, mas que era o livro de teologia que todos tinham que conhecer, era.
 Calvino cita Pedro Lombardo umas 100 vezes, mais ou menos, mais jamais
favoravelmente como ele fazia com Agostinho, ele não era tão bonzinho com esse
Lombardo não. Uma frase do Calvino: “Quando Agostinho clareia algum ponto, Lombardo
trata de obscurecê-lo. E se há algo minimamente contaminado em Agostinho, Lombardo o
corrompe completamente”.
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Tomás de Aquino (1225-1274)
 É o grande expoente da teologia escolástica, e sem sombra de dúvidas o principal teólogo
Católico Romano de todos os tempos, ainda é hoje. Quando nós falamos dos séculos de
destaque de cada um dos ramos do cristianismo, o século IV é o século principal para a
Igreja Ortodoxa Oriental, e que para o protestantismo é o século XVI, e para o Catolicismo
Romano é o século XIII. Não por causa do século em si, mas por causa de quem viveu
nele.
 Tomás de Aquino, apelidado quando menino de Boi Mudo, por ser um menino muito
grande e que não falava, sempre quieto. Hoje é conhecido como o Doctor Angelicus, título
que ele recebeu na Igreja Católica Romana como principal teólogo do Catolicismo
Romano. Seu principal livro é Summa Theologiae – Sumário de Teologia, é um resumo da
teologia.
 Hoje em uma biblioteca esse livro é em diversos volumes. É um livro, que segundo ele, era
para iniciantes em teologia. Nas versões modernas hoje são mais de 4.000.000 páginas,
mas é para “iniciantes”. São 512 questões sempre usando o método dialético, trabalhando
com extrema sistematização. Falou em Teologia Sistemática falou em Tomás de Aquino.
Era um indivíduo extremamente capaz. Completou essa obra em 1272. Quem lê a Summa
Theologiae vê um exemplo de Teologia escolástica, totalmente impessoal e monótona.
Depois quando lemos Lutero e Calvino, são completamente diferentes, vivas, chega a
pulsar na mão, é uma quebra com essa teologia.
 Lutero dizia que só a experiência faz o teólogo. Para ele tem que viver para ser teólogo.
Alegava que a teologia de Tomás de Aquino era desprovida de vida. Admirava a vida cristã
de Tomás, mas não gostava da teologia dele.
 Toda fez que um aluno de Lutero elogiava Tomás de Aquino, dizendo que ele era um
gênio, ele fazia o sinal da cruz por baixo da batina por causa do pecado do orgulho. Ele
também contou pelo menos 5 vezes uma história em que ele dizia que Deus apareceu
para Tomás e lhe disse: “Escreveste bem sobre mim. Que recompensa gostarias de
ganhar?” A resposta: “Somente tu mesmo, Senhor”. Então esse aspecto do amor de
Tomás de Aquino para com Deus, isso Lutero admirava. Para Lutero, Tomás é um
exemplo como um grande homem pode estar enganado no que ele pensa. Era assim que
Lutero via Tomás de Aquino.
 Em 6 de Dezembro de 1272, Tomás simplesmente parou de escrever a Summa
Theologiae, ele não terminou, ele ainda não tinha 50 anos nessa época. Questionado
pelos que o cercavam, em não entendendo o porquê, ele respondeu que não poderia
continuar por sentir que tudo que tinha escrito até agora era palha.
 Tomás é admirado também por alguns protestantes como John Gerstner e R.C. Sproul,
apesar de evidentemente não concordarem com ele em tudo.
 Calvino praticamente ignorou Tomás. Francis Schaeffer fez duras críticas ao pensamento
de Tomás.



Avaliação do Escolasticismo
 O que dizer do Escolasticismo? O que tem de bom e de ruim?
 Bom é a centralidade que ele deu para a teologia. Nessa época uma Universidade teria o
Departamento de Teologia bem no centro dela. Todos os outros departamentos são
secundários, de segunda linha, o principal é a Teologia. Ela seria a coisa mais importante
que existe. Isso fez com que os maiores gênios que havia naquele tempo, fossem
teólogos, impulsionando-a.
 O problema é que a teologia se distanciou das pessoas. David B. Calhoun diz que aquela
época era grande na teologia, mas muito fraca na pregação, não existe pregadores. Isso
fez com que o que os teólogos estudaram não chegou até as pessoas. Isso é sempre um
problema na Igreja. Não adianta ficar com uma coisa árida se isso não chegar às pessoas.
Um pensador no fim da Idade Média comparou os escolásticos com médicos que depois
de estudarem medicina e se prepararem e estarem prontos para curar as pessoas, eles
então se sentam e ficam conversando enquanto as pessoas morrem de peste negra.
1





Um aspecto interessante já que no início foi colocada aquela pergunta de “Quantos anjos
podem dançar na ponta de uma agulha?” não sabemos se houve esse debate, mas um
debate que houve, para se ter uma idéia da aridez e da perda de tempo que as vezes o
escolasticismo tinha, é um debate que ocorreu numa Universidade da Bélgica, bem depois
dessa época que estávamos vendo, em 1493, em que a pergunta era a seguinte: “Quatro
orações de 5 minutos em dias consecutivos têm mais chance de ser respondida do que
uma oração de 20 minutos?”. Isso gerou um debate longo entre grandes teólogos daquela
Universidade, tentando responder essa pergunta.
Vendo essa pergunta, podemos concluir que a primeira pergunta não é tão impossível
assim de ter sido debatida nesse tempo.
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Sistema Sacramental
Vamos ver um texto muito interessante, muito bem bolado pelo Prof. David Calhoun, nas
palestras dele, que a Priscila Bernardi Heyse traduziu e Juliano Heyse fez a revisão. É uma
conversa entre um leigo e um padre em forma de diálogo. O objetivo é vermos como era o
pensamento na época, Idade Média Clássica, em termos da salvação. É importante perceber a
extrema semelhança com a Igreja Católica Romana hoje, com muito pouca mudança do que era
naquele tempo.
Com isso podemos ver do que a Reforma nos salvou, senão estaríamos acreditando
nesse tipo de coisa que veremos a seguir. É um sistema de salvação totalmente sem esperança
sem vida, nada baseado na Bíblia.

A principal pergunta do mundo medieval era a antiga pergunta do carcereiro de Filipos: O
que devo fazer para ser salvo? Não havia nenhuma pergunta mais urgente, que pressionasse
mais as pessoas na era medieval do que esta. Suas preocupações mais profundas eram
expressas quando eles faziam esta pergunta e tentavam descobrir a resposta. O que eu gostaria
de fazer nesta lição é imaginar um diálogo entre um leigo sincero, um homem ou uma mulher no
mundo medieval, na Europa, e um padre ou conselheiro espiritual. Esta pessoa está pedindo
ajuda ao padre para tentar entender como ser salva. Esta pessoa diria:
Leigo: “Diga-me como posso ser salvo dos meus pecados?”
O padre tem uma resposta pronta: ‘A igreja tem a resposta. Não se preocupe. ‘Facere quod in ce
est’ é a resposta. É latim para ‘faça o que estiver em você’. Ou poderia se dizer ‘faça seu melhor’.
Isso é o que a igreja está lhe dizendo: faça seu melhor e Deus não negará a Sua graça àqueles
que fazem o seu melhor. Em linguagem clara significa “que Deus ajudará aqueles que se
ajudam.”
Leigo: “O que faço para me ajudar? Por favor, seja específico sobre isto porque eu realmente
estou interessado em conseguir a resposta certa e saber como ser salvo dos meus pecados e ir
para céu.”
O padre diz: “A resposta é fácil. Há um sistema estabelecido. É chamado o sistema sacramental.
A igreja oferece estes sacramentos a você e à medida que você faz bom uso deles você
encontrará, por fim, o seu caminho para o céu.”
Leigo: “Quais são os sacramentos? Sobre o que estamos falando quando você diz que há
sacramentos disponíveis para mim?”
O padre diz: “Os sacramentos são atividades religiosas aprovadas pela igreja. Estas atividades
são coisas que você faz e à medida que as faz, a graça de Deus lhe é concedida.”
Leigo: “Quantos sacramentos há?”
Padre: “Costumava haver muitos sacramentos. São Francisco falou em 30 ou 40
aproximadamente. Mas o grande Pedro Lombardo conseguiu reduzir a lista a 7. Assim a igreja vê
os sacramentos agora como 7. Você os conhece. Eles são batismo, confirmação, eucaristia,
penitência, extrema unção, matrimônio e ordenação. Esses são os sete meios de graça que a
igreja usa para conferir a graça de Deus a você para que você possa ir para o céu. Claro que a
maioria das pessoas vai experimentar somente 5 ou, no máximo, 6 desses sacramentos. A igreja
vê o matrimônio como um sacramento, mas nem todo o mundo vai se casar. Ordenação também
é um sacramento, mas um padre não se casa. Assim você não pode ter todos os 7 sacramentos,
mas pode ter pelo menos 6 deles. Você pode ter 5 sacramentos, conforme for ordenado ou
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casado ou não. À medida que você usa estas 5 ou seis ajudas, isto será o seu caminho para o
céu.
Leigo: “O que eu faço primeiro, então? Eu certamente quero ir para o céu. Fale-me como
começar essa caminhada.”
O padre diz: “O primeiro sacramento não é algo que você faz. É algo que é feito por você porque
o primeiro sacramento é o batismo. Você foi batizado quando criança. O batismo é muito
importante porque é necessário para remover o pecado original. Você nasceu neste mundo num
estado de pecado e o batismo é o sacramento que remove o pecado. Ele torna possível que você
por fim alcance o céu se você fizer mais algumas outras coisas no caminho. A propósito, a igreja
considera este sacramento tão importante que permite que qualquer pessoa batize em uma
emergência. Você sabe, no nosso mundo, muitos bebês morrem no nascimento. E é muito
importante que esses bebês sejam batizados porque sem batismo não há nenhuma esperança de
alcançar o céu. Então a igreja diz que não é necessário que um padre esteja presente para
batizar um bebê que está morrendo. Qualquer um pode fazê-lo; até mesmo uma parteira pode
fazê-lo. A parteira deve ter água limpa disponível de forma que, se o bebê parece estar morrendo,
ela mesma possa realizar o batismo. Normalmente é o pai e os padrinhos que trarão o bebê à
igreja quando ele tiver aproximadamente seis semanas. A mãe não vem porque a mãe não
comparece à adoração pública durante várias semanas até que se passe algum tempo. Então a
mãe vem para um culto de purificação. O batismo precisa acontecer até que o bebê tenha no
máximo seis semanas, de preferência até mais cedo. Assim o bebê pode ser batizado o mais
cedo possível. Aquele batismo que você recebeu quando bebê colocou em você um selo
indelével. Você está selado com aquele batismo. Nunca será repetido.”
Leigo: “Isto significa que eu vou para céu? Significa que o céu está garantido para mim?”
Padre: “Não exatamente, mas sem o batismo você nunca chegaria lá. Com ele, você tem uma
boa chance. Por isso agradeça a Deus pelo seu batismo; você já iniciou o caminho para o céu.”
Leigo: “O que vem depois?”
Padre: “O próximo sacramento é a confirmação.
Leigo: “O que isso?”
Padre: “Confirmação é um sacramento no qual a criança confirma os votos que foram feitos por
ela no batismo. Quando você foi batizado como criança alguns votos foram feitos. Você não sabia
nada sobre eles porque você não podia entendê-los. Você era apenas uma criança. Mas à
medida que você cresce, começa a entender alguma coisa do que estava envolvido no seu
batismo. Assim existe a época da confirmação na qual você é trazido à igreja, algumas perguntas
lhe são feitas e você faz os votos por si mesmo. Agora é você, por conta própria, que abraça
esses votos que foram feitos por seu pai e seus padrinhos.”
Leigo: “Quando eu deveria fazer isto?”
Padre: “Você faz isto quando você tem aproximadamente 3, 6, 9 anos, ou talvez até mais tarde.
Mas você provavelmente nunca passará pela confirmação. Há um problema aqui. É que a Igreja
Católica ensina que só o bispo pode confirmar. E o bispo não vem muito freqüentemente a esta
pequena cidade; assim a maioria das pessoas nunca é confirmada. É um sacramento da igreja,
mas não é praticado freqüentemente nos nossos dias. Mas não se preocupe. Há alguns outros
sacramentos. Há a Eucaristia, isso é a Ceia do Senhor ou Comunhão.”
Leigo: “Como ela me ajuda?”
O padre diz: “Como a comida que você come lhe fortalece e lhe permite crescer fisicamente,
assim a comida que você come na Eucaristia, a comida sacramental do pão e do vinho, lhe
fortalece espiritualmente.”
Leigo: “Com que freqüência eu devo fazer isso?”
Padre: “O Quarto Concílio de Latrão ocorrido em 1215, determinou que você deveria fazê-lo uma
vez por ano. Todo Católico, todo crente, deveria participar da Eucaristia uma vez por ano.”
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Leigo: “Isso soa bastante estranho porque, se isso é comida, por que eu só como uma vez por
ano? Eu não ficaria muito bem se eu comesse comida física só uma vez por ano. Eu preciso de
comida com mais freqüência que isso.”
Padre: “Não vamos entrar nesta questão. Eu, na verdade, não estou muito seguro como
responder a isso. A igreja diz uma vez por ano, então é uma vez por ano.”
Este Leigo sincero diz: “Mas há outra coisa que me aborrece sobre a Eucaristia. Por que só o
pão? Quando as pessoas participam da Ceia do Senhor, elas nunca recebem o vinho, somente o
pão. É só o padre que bebe o vinho. As pessoas só recebem o pão.”
Padre: “Você mencionou algo muito importante aqui. Você percebe que quando o pão e o vinho
são consagrados, esses elementos na verdade tornam- se o corpo e sangue de Cristo. Eles ainda
se parecem com pão e vinho, mas eles não são mais realmente pão e vinho. Eles são agora o
corpo e o sangue de Cristo. Uma coisa assombrosa aconteceu. Você vê por que a igreja não quer
passar o cálice entre os leigos? É porque alguns de vocês são muito desajeitados e descuidados.
É possível que se derrube ou derrame um pouco do vinho. O que você fez então foi derramar o
sangue de Cristo. Isso seria uma coisa terrível se viesse a acontecer. Por isso você recebe o pão.
Às vezes ele é simplesmente colocado em sua língua. Deste modo você não pode perder nem
uma migalha dele, porque é o corpo de Cristo. Mas não preocupe com isso também. A igreja tem
uma doutrina chamada con cobatens que diz que se você recebe qualquer um dos dois dos
elementos consagrados, você recebe ambos. Se você recebe o pão consagrado, com efeito, você
está recebendo o pão e o vinho. Na verdade já é o bastante só assistir tudo isto acontecendo.
Você realmente não tem que receber o pão ou o vinho. A igreja diz que você deve recebê-los
uma vez por ano, mas é o bastante apenas assistir. É o bastante assistir à hóstia consagrada, o
Senhor exaltado. Anos atrás, quando o padre dizia as palavras que transformavam o pão e o
vinho no corpo e sangue de Cristo, alguns leigos gritavam para que ele levantasse os elementos
bem alto para que eles pudessem vê-los. Isso se tornou parte da Missa agora, o padre levanta a
hóstia e a segura no alto. Você pode vê-la. Você pode ver o verdadeiro corpo de Cristo lá. Isso
realmente é tudo o que você precisa fazer.”
Leigo: “Parece estranho pensar que alguém poderia receber qualquer benefício apenas por ver
comida e não por comê-la, mas eu acreditarei na sua palavra.”
Estes dois amigos provavelmente têm que dar um pequeno intervalo nesta intensa
conversação teológica e tomar uma taça de vinho ou alguma outra coisa em uma taverna local.
Mas depois eles continuam discutindo estes assuntos.
O Leigo diz: “Diga-me, o que mais há? Nós falamos sobre o batismo e a Eucaristia como também
a confirmação. Mas há outros sacramentos.’
Padre: “Sim, há outros sacramentos. Vamos falar agora sobre penitência.”
Leigo: “Por que eu preciso de penitência?”
Padre: “Você precisa de penitência por causa de seu pecado.”
Leigo: “Mas eu pensei que meu batismo havia cuidado de meu pecado.”
Padre: “E cuidou; cuidou do seu pecado original e qualquer pecado que você tenha cometido até
ser batizado. Mas isso não é o fim do pecado. Na verdade o batismo apaga todos os pecados
cometidos antes do sacramento e lhe dá um pouco de força para resistir a pecados futuros. Mas
no garante que você não pecará novamente. Você pecou muitas vezes desde seu batismo.
Pense em sua vida cristã assim: Pense nela como uma viagem de navio muito perigosa. Assim
que você embarca no navio ele naufraga. Você é lançado na água e está em risco de se afogar.
Esse é um quadro de como você entra neste mundo como um pecador. Você é lançado neste frio
e tempestuoso oceano. Mas existe uma tábua de salvação – o batismo – na qual você pode se
agarrar e ser salvo de se afogar. Mas a tempestade é bem feroz e as chances são de que você
vá cair daquela tábua em algum momento. Você precisa de uma segunda tábua, como nós a
chamamos . Essa é a penitência. É uma forma de voltar quando você cair.”
Leigo: “Como a penitência funciona?”
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Padre: “Há várias etapas. Primeiro você tem que sentir-se arrependido do seu pecado. Isso é
chamado contrição. Você não pode simplesmente fingir arrependimento. Você realmente tem que
sentir-se arrependido pelo seu pecado e experimentar a contrição. Depois, você tem que ir e
confessar a um padre, falando o que você fez. Ele pronunciará a absolvição ou perdão a você.
Você estará perdoado até a próxima vez em que você pecar, então você terá que fazer tudo
novamente. Mas a estória não termina aí. Embora o padre pronuncie a absolvição a você, o que
lhe dá o perdão de Deus, você recebe certos castigos temporais por causa do seu pecado. Você
precisa pagar por eles. Você tem que fazer algumas coisas que o padre lhe pedirá que faça.
Quando ele lhe diz o que fazer então você pode pagar por esses pecados. Você pode remover a
ameaça de castigo ou pelo menos reduzi-Ia.”
Então o Leigo responde: “Acho que posso entender isso. Mas é um pouco difícil unir a idéia de
que Deus perdoa meus pecados, e ainda assim eu tenho que fazer algo para pagar por eles. Eu
aceito o que a igreja diz, por isso eu o farei. Quais são algumas das coisas que me serão exigidas
para pagar pelos meus pecados?”
O Padre diz: “Há várias coisas. Primeiro podem lhe pedir para dizer algumas orações muitas
vezes, como a Oração do Pai Nosso. Há outras orações, também. Essas são coisas boas a fazer
e lhe ajudarão a equilibrar sua conta. Ou o padre pode lhe dizer para jejuar certo número de dias.
Provavelmente ele dirá que é necessário que você dê esmolas (dinheiro) à igreja ou aos pobres.
Ele talvez lhe diga que você deve fazer uma peregrinação.”
Leigo: “Esta última soa um tanto interessante. Eu sempre gostei de viajar. E para onde eu
deveria ir? O que é uma peregrinação?”
Padre: “Estão disponíveis peregrinações a muitos lugares. Você tem que ir a um lugar sagrado, a
um santuário, a algum lugar que esteja de alguma forma conectado ao nome de um santo, à
Virgem Maria ou ao próprio Cristo. A igreja acredita que Deus responde orações em todos os
lugares, e os santos nos ajudam em nossas orações. Os santos também podem responder
orações onde quer que você esteja. Mas as orações dos santos são mais efetivas nos seus
santuários. Portanto, se você quer conseguir maior crédito pelo que está fazendo e ter maiores
chances de ter suas orações respondidas, é preciso ir exatamente para o lugar onde estes santos
são lembrados. Os lugares mais importantes para ir são Jerusalém e Roma. Você pode não
querer ir para Jerusalém no atual momento porque as Cruzadas estão acontecendo, e você sabe
sobre elas. É bem arriscado. Mas você pode ainda assim querer ir porque se você vai para
Jerusalém, especialmente com as Cruzadas acontecendo , você tem a chance de receber muitas
bênçãos e muito crédito. No mínimo, vá para Roma. Se você não pode ir a Roma, há centenas e
centenas de santuários muito mais próximos aonde você pode ir. Visitando um destes lugares,
duas idéias se unem. Uma é a necessidade da penitência pelos pecados, e peregrinações são
atos penitenciais. Elas requerem sacrifício de tempo e dinheiro. Portanto estes são atos de
penitência. Mas a outra coisa boa de irem uma peregrinação é que você entra em contato com as
relíquias dos santos. Pessoas querem orar diretamente no lugar onde os ossos daquele santo
estão colocados normalmente num lindo e grande recipiente feito de ouro e jóias preciosas. Às
vezes não são todos os ossos de um santo mas somente um ou outro osso está lá. Afinal de
contas, todo o mundo quer relíquias e não havia esqueletos suficientes. Assim estes ossos foram
desmontados reverentemente. Um osso seria dado a uma igreja e outro osso seria dado a outra
igreja. Algumas pessoas bastante frívolas dizem que, como conseqüência, há 13 cabeças de
João Batista em diferentes igrejas na Europa. Mas não dê atenção a elas. Não é necessário o
esqueleto inteiro do santo. Apenas um osso basta para fazer com que um lugar seja santo. Até
mesmo algo que seja associado ao santo pode tornar um lugar santo, como uma peça de
vestuário, um pedaço da cruz na qual aquele santo foi crucificado ou parte da espada que foi
usada para executá-lo.”
O sincero inquisidor leigo diz: “Isso tudo está ficando um tanto complicado e muito difícil. Não há
um modo mais fácil para alcançar o céu em vez de fazer tudo isso?”
O Padre diz: “Deus não prometeu tornar a salvação fácil, meu amigo. A igreja está fazendo tudo
que pode para torná-la atingível. Mas você ainda tem que fazer a sua parte.”
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O Padre continua: “Você já ouviu falar de indulgências?”
Leigo: “Sim, eu já ouvi falar de indulgências. Todo o mundo está falando sobre indulgências, mas
eu ainda não tenho certeza sobre o que eles estão falando. Fale-me sobre as indulgências”.
O Padre diz: “Por aproximadamente 100 anos a igreja tem ensinado a doutrina da recompensa
por mérito. Você já ouviu falar disso?”
Leigo: “Sim. A recompensa por mérito.”
Padre: “Nesta vida, a maioria das pessoas não faz boas obras suficientes para si mesmas. Suas
obras más são muito mais do que suas boas obras, assim a sua conta espiritual está sempre em
débito. Mas há algumas pessoas nesta vida que não somente fazem boas obras suficientes para
si mesmas, mas elas fazem algumas boas obras extras.”
Leigo: “Isso é impressionante. Boas obras extras. Quem são essas pessoas?”
Padre: “Eles são os santos cujos cadáveres você vê em vários lugares. Eles fizeram boas obras
extras. Especialmente Maria, pense em todas as boas obras da Virgem Maria. Elas são muito
mais do que é requerido para sua própria salvação. Pense nas boas obras do próprio Cristo. Isto
produz uma enorme recompensa no céu. Graças a Deus que esta recompensa divina está
disponível para o Papa. Ele pode utilizar-se desta conta bancária divina. Ele pode pegar um
pouco desse excesso de boas obras. Não se preocupe, há tanto nesta conta bancária divina que
ela nunca será esvaziada. O Papa pode pegar algumas dessas boas obras e pode usá-las para
pessoas como você que não têm boas obras suficientes.”
Leigo: “Essas são realmente boas notícias, que o Papa está disposto a fazer isto por mim.
Quando ele vai fazer isso?”
Padre: “Ele não o fará a menos que você compre uma indulgência. Você tem que adquirir uma
indulgência; você compra uma indulgência. Quando você comprá-la, isto permitirá ao Papa que
ore para que Deus lhe dê algumas das boas obras extras de Cristo, de Maria e dos santos. Não
pense que você está comprando perdão porque você não está. Na Verdade você está dando
esmolas. A maioria das pessoas que eu conheço acha que isto é comprar o perdão. Tudo bem se
eles quiserem pensar assim. Mas tecnicamente você está dando esmolas. Você está fazendo a
boa obra de dar esmolas quando você compra uma indulgência.”
Leigo: “Isso é muito interessante. Para onde vai todo esse dinheiro?”
Padre: “Vai principalmente para Roma. Vai para o Papa.”
Leigo: “O que ele faz com o dinheiro?”
Padre: “Ele constrói grandes igrejas e ele consegue que um grande artista decore essas igrejas.
Manter uma igreja custa caro e nós temos que conseguir dinheiro de alguma maneira. Este é um
bom modo de conseguir dinheiro. Mas não se preocupe sobre para onde o dinheiro vai. O que
você tem que preocupar é sobre para onde você vai. Nós estamos tentando levá-lo para o céu,
por isso deixe a cargo da igreja o que vai ser feito com todo o dinheiro que ela recebe. Você deve
preocupar-se com a salvação da sua própria alma.”
O Leigo sincero diz: “É com isto que eu estou preocupado; é por isso que eu estou falando com
você. Eu estou tentando conseguir um pouco de ajuda nesta questão. Mas eu ainda estou
confuso. De quanto crédito eu realmente preciso? Como posso saber quando já fiz o bastante,
quando eu já fiz boas obras suficientes, quando eu já confessei o bastante, quando eu já comprei
indulgências o bastante? Como eu posso saber isso?”
Padre: “Isso não é fácil de dizer. É muito complicado. Os teólogos trabalharam nisto, mas você
provavelmente não entenderia. Na realidade, eu mesmo não entendo muito do que eles disseram.
Digamos apenas que quanto mais, melhor. É claro que é melhor estar seguro do que
arrependido. A propósito, nós já falamos sobre isto, mas você tem muita ajuda no caminho. Não a
despreze. Pense em todos os santos. Os santos querem levá-lo ao céu e Maria também. Há
centenas de santos. Nós temos 55 dias especiais de santos em nosso calendário. Nós temos um
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Dia de todos os Santos em 1º de novembro. Esses são dias importantes para você rezar aos
santos. Há um santo para quase todo problema. Há até São Judas que é o santo das causas
desesperadas. Se você não sabe para quem mais rezar, e você está no fim da linha, reze para
São Judas. São Judas está acostumado a ouvir as orações de pessoas desesperadas. Ele sabe
como ajudar. Não esqueça de Maria também, porque ela é amável e compassiva. Ela levará suas
orações diretamente a Deus. Ela está sempre pronta a ajudá-lo.”
Leigo: “Terminamos? Nós falamos muito sobre estas coisas. Há mais alguma coisa que eu
preciso fazer?”
Padre: “Não, na verdade não. Há mais um sacramento, mas não é algo que você possa fazer. É
a extrema unção. É seu último direito. Será feito por você, assim como o batismo, quando você
estiver morrendo. Esperemos que um padre esteja lá. Ele o ungirá com óleo e rezará por você. É
a última coisa que pode ser feita pela sua alma.”
Leigo: “O que acontece então?”
Padre: “Vem o Purgatório.”
Leigo: “Purgatório? Você quer dizer que depois de tudo isto eu vou acabar no purgatório?”
Padre: “Sim, receio que seja assim. O céu é somente para aqueles que se utilizaram fiel e
integralmente das graças sacramentais da igreja. Você fez isso?”
Leigo: “Não, eu acho que não.”
Padre: “Os maus e os excomungados vão direto para inferno. A maior parte dos restantes, a
maioria dos batizados, vai para o purgatório. Eles por fim serão limpos dos seus pecados e então
entrarão no céu. Mas há algumas boas notícias recentes sobre este assunto. Os papas decidiram
que as indulgências ajudam as pessoas não só nesta vida. Em outras palavras, você pode
comprar uma indulgência para si mesmo e isso remove alguns de seus pecados. Mas os papas
disseram agora, bem recentemente, que você também pode comprar uma indulgência por alguém
que está morto e no purgatório. Isso não é uma boa notícia? Pessoas ricas, por muito tempo,
encomendaram missas ininterruptas por suas almas. A missa deles acontece o tempo todo. Estas
são missas privadas para as almas das pessoas. Dinheiro foi deixado para um monastério. Este
monastério recebe o dinheiro e providencia as missas. A missa é a forma de oração mais
poderosa. Isso ajuda essas pessoas ricas que estão no purgatório. Mas a maioria das pessoas,
pessoas como você, não pode dispor disso. Esta é mesmo uma boa notícia: que depois que você
está morto um amigo ou um parente pode comprar uma indulgência. Algumas são baratas, outras
nem tanto. Até mesmo as mais baratas ajudam alguns. Eles podem comprar essa indulgência e
isso reduzirá seu tempo no purgatório.”
Vamos imaginar que nosso sincero questionador tem mais uma pergunta. Ele indaga:
Leigo: “Onde está a graça de Deus em tudo disto? Eu não sei muito sobre a Bíblia porque eu não
tenho uma. Eu não a ouço muito sendo lida, mas eu ouvi alguma coisa sobre a Bíblia. Eu não sei
muito sobre Santo Agostinho, mas eu ouvi falar um pouco dele. Assim como o apóstolo Paulo, ele
fala sobre a graça de Deus.”
Padre: “Agora você está entrando em alguns assuntos teológicos pesados. Deixe-me tentar
ajudá-lo. Talvez se eu desenhar um pequeno diagrama para você, isso irá ajudá-lo a entender.
Na verdade, há duas formas de enxergar este assunto de como a graça de Deus se encaixa com
as nossas obras. Teólogos diferentes apresentaram isto de forma diferente. Você já ouviu falar de
São Tomás de Aquino, certo? Deixe-me mostrar para você como Tomás via isto. Tomás achava
que todo este assunto, este processo de salvação, começa com a graça. Nós não podemos fazer
o que está dentro de nós até que Deus nos energize pela Sua graça. Assim Deus vem primeiro
em graça e nos dá graça suficiente que nos capacita a acrescentar àquela graça o mérito das
boas obras. Conseqüentemente a graça de Deus somada às nossas boas obras nos trará a
salvação. Esta é uma maneira de enxergar isto. Você provavelmente sabe que alguns dos
teólogos atuais, como William Avacome, Duns Scotus e Gabriel Biel estão vendo as coisas um
pouco diferente. Eles dizem que nós não devemos pensar que nós começamos com a graça de
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Deus e fazemos o que está dentro de nós em um estado de graça. Nós não podemos somar
mérito ou obras à graça para ganhar a salvação. Pelo contrário, eles dizem que nós fazemos o
que está dentro de nós por nossa própria habilidade natural. Eles dizem que nós começamos com
obras e fazemos o que podemos. Então Deus acrescenta a Sua graça. De qualquer forma, é
graça e obras. Quer comecemos com graça, como disse Tomás, e acrescentemos as obras, quer
comecemos com obras, como dizem os nominalistas, e acrescentemos a graça, no final acaba
sendo quase a mesma coisa. Você vai ser salvo pela graça de Deus. Nada disto é possível sem a
graça de Deus, mas você vai ser salvo acrescentando à graça de Deus. Você acrescenta as boas
obras sobre as quais a igreja lhe falou e que você pode praticar à medida que procura fazer o que
existe dentro de você.”
Leigo: “Eu tenho uma última pergunta. Todo o mundo enxerga as coisas desta forma? Existem
outras pessoas que vêem isto de outro modo?”
Padre: “Sim, há alguns que vêem isto de outro modo, mas eles são hereges. Há alguns
Valdenses por aí. Eles no concordam totalmente com a igreja neste assunto. E também há aquele
herege, John Wycliffe na Inglaterra. Os ossos dele foram desenterrados e queimados por causa
do horror da igreja ao ensino dele. O discípulo dele, John Hus da Boêmia, foi queimado vivo no
Concílio de Constança em 1415, há apenas alguns anos atrás. Assim, você estará melhor se
evitar tudo isso e ficar com o que está claro e o que é certo.”
______________________________________________________________________________
Embora a maioria das pessoas na Idade Média tentasse ganhar o perdão de Deus através
de boas obras, alguns outros, além destes chamados hereges, viram que essa não era a
mensagem de salvação como colocada na Bíblia. Um monge cartusiano escreveu: “Salvação no
pode ser conseguida através das próprias forças naturais de uma pessoa, mas pelo livre dom de
Deus.” Claro que não muito tempo depois, Lutero estaria dizendo isso, Calvino, estaria dizendo
isso, e os Reformadores estariam dizendo isso.
Quando eu criei esta conversação imaginária, eu realmente estava tentando me manter
dentro do mundo medieval do Catolicismo. Talvez outros de vocês pudessem responder se isto
parece ou não Catolicismo Romano moderno. Alguns diriam que soa da mesma forma em muitos
aspectos.
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Igreja e Estado
 Esse é um período que aconteceram muitas turbulências na Igreja. Fala de toda uma crise na
Igreja única no Ocidente e o Dr. Lloyd-Jones quando ele fez essa palestra Rememorando a
Reforma: “Os nossos dias são dias extremamente parecidos com os dias que antecederam a
Reforma”. Elementos dessa época em termos de crise na Igreja, crise doutrinária, aumento de
ritualismo, todo esse tipo de coisa esta voltando para Igreja, inclusive crise moral, crentes
fracos, tudo isso são característica que antecederam a Reforma, e que nós trataremos aqui.
 A Questão da Autoridade
 Foi um problema sério nesse período era a questão da autoridade, quem é que tem
autoridade? Essa questão importunou toda a Idade Média, porque havia basicamente duas
visões:
 Deus, Papa, Rei, Povo – Essa visão os Papas gostavam bastante e os Reis nem um pouco
 Deus, Rei, Papa, Povo – Essa visão os Reis gostavam bastante e os Papas nem um pouco
 O que nunca mudava era a posição de Deus que era o primeiro, e o povo que sempre
ficava por último, na pior condição possível.
 A história de Thomas Becket (1120 – 1170)
 O David B. Calhoun ilustra esse problema com um fato real da História que é a História de
Thomas Becket, arcebispo de Cantuária (Principal função eclesiástica da Inglaterra, ainda
é hoje, só que na Igreja Anglicana).
 Thomas Becket, muito amigo do rei, ocupava o cargo de chanceler, primeiro ministro, o
braço direito, do rei Henrique II, da Inglaterra. O serviu com muita competência nesse
cargo durante 8 anos. Havia uma outra função mais importante do que essa que era
arcebispo da Cantuária, cargo que ficou vago. Os Reis sempre procuravam colocar nesses
cargos, mesmo sendo cargos da Igreja, pessoas de confiança deles. Problema da
investidura leiga que sempre incomodavam os Papas, mas os Reis sempre faziam questão
porque eles achavam que se era para eles terem domínio sobre o povo precisavam
controlar essas funções, de Bispo e Arcebispos especialmente.
 A idéia do rei Henrique II foi então tirar Thomas Becket da função de Chancelar e colocá-lo
como Arcebispo da Cantuária. Só que ele nem era padre, então se providenciou
rapidamente que ele fosse de alguma maneira ordenado e ele ocupou essa posição.
Henrique II ficou bastante feliz com isso porque tinha um homem da sua confiança ali.
 O problema foi que Thomas Becket mudou. Parece que quando ele foi investido daquele
cargo dentro da Igreja ele entendeu que aquilo era uma responsabilidade dele, pois ele era
um homem de assumir responsabilidades. Ele então parou de fazer o jogo do rei,
chegando ao ponto de ir para Roma, entregar o cargo para recebê-lo outra vez do Papa.
Ao fazer isso o Papa legitimou o seu cargo. Já havia um conflito entre Henrique II e o
Papa, e isso só agravou a situação. Além disso, o rei ficou frustrado, ele se sentia traído
pelo que Becket fez.
 O que acabou acontecendo com essa mudança de lealdade do Becket para com o Rei, 8
anos fielmente, e depois para com o Papa, 8 anos fielmente, foi que o Rei ficou muito
incomodado, fazendo com ele dissesse um dia na corte: “Eu queria que alguém desse fim
nesse Bispo encrenqueiro”. Essa foi a frase dele. Reis tem que tomar cuidado com o que
dizem, mesmo que seja só uma força de expressão, porque quatro dos cavaleiros dele ao
ouvirem isso foram até a Catedral da Cantuária, a invadiram e o mataram lá dentro. Tem
uma peça famosa da literatura Inglesa cujo nome é: “Morte na Catedral”, contando essa
história do Thomas Becket.
 Tem toda uma história bonita nesse episódio que conta que o pessoal dele queria
escondê-lo, porque ficaram sabendo que queriam matá-lo, mas ele não quis, porque disse:
“Ninguém pode fechar as portas da Igreja do Senhor”, mandando então abrir. Tem aí uma
história de coragem e honra.
 O rei Henrique II passou dias de tristeza e arrependimento pela morte do Thomas Becket,
ninguém sabe até hoje se esse arrependimento foi genuíno ou fingido.
 Em toda essa situação podemos ver a luta entre Igreja e o Estado. Porque em três anos o
Thomas Becket foi primeiro exaltado pelo Papa como verdadeiro herói do cristianismo, e
em 3 anos ele foi canonizado, um recorde. Por quê? Faz parte do jogo, jogar o povo contra
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o Rei, pois o rei era inimigo do Papa. Como o Rei é inimigo do Papa, ele tenta jogar o povo
contra o Papa. É sempre esse problema, o que vemos sempre acontecendo.
 Outro aspecto é que os reis gostavam muito de colocar alguém deles controlando a Igreja
por causa da taxação do clero, cobrar imposto do clero. O Papa sempre trabalha para que
o clero jamais seja taxado, que as coisas da Igreja não paguem impostos. Só que reis
querem cobrar impostos. Então tem esse jogo, se quem esta no comando da Igreja é um
homem do rei, imposto é cobrado, afinal a Igreja é rica, mas, se for um homem do Papa,
não é cobrado.
As Armas da igreja
 Excomunhão
 Por que ele tinha que mostrar tristeza e arrependimento? Porque ele corria o risco de
ser excomungado pelo Papa. Ele e a família dele ficariam privados de todos os meios
de salvação que a Igreja oferece como vimos no Sistema Sacramental. Pois o Sistema
Sacramental é a garantia que a Igreja dá de salvação, pois quem salva na verdade é a
Igreja. Se a Igreja fecha as portas para o indivíduo ele não tem como ser salvo.
 Interdito
 Era uma arma mais poderosa ainda, pois o interdito era terrível. Um Papa ou um Bispo
poderia interditar toda uma região, declarar que a Igreja daquela região não
administraria nenhum sacramento enquanto aquela região estivesse sob o interdito. Às
vezes era um país, pois o Papa poderia fazer isso em países inteiros, em reinos inteiro,
e o Bispo em regiões. Isso era terrível, porque nessa situação do Thomas Becket o
Papa lança um interdito contra a Inglaterra, o povo de toda a Inglaterra se rebela contra
o Rei. É uma arma poderosíssima porque ninguém mais é salvo, vão todos para o
inferno, por causa da atitude do Rei. Não existe mais o Sistema Sacramental, as Igrejas
estão fechadas. Não haveria mais batismo, comunhão, casamentos, tudo suspenso.
Com isso os Papa conseguiam produzir rebeliões onde eles queriam, tendo o poder
nas mãos.
 O uso do interdito era comum na Idade Média. Papas interditavam países e Bispos
interditavam regiões.
 Coisas absurdas aconteciam, por exemplo, um Bispo de uma determinada interditou
toda uma região porque as pessoas que moravam ali se recusaram a garantir a
exclusividade do fornecimento de cerveja para um mosteiro que ali ficava. O mosteiro
queria ser o único fornecedor de cerveja daquela região e o povo queria abrir
cervejarias concorrentes. O Bispo então lançou um interdito em cima daquelas pessoas
para forçá-las a aceitar a exclusividade de produção de cerveja daquele mosteiro. Era
uma coisa absurda, mas que era usada e que funcionada para o fim que a Igreja
queria. Pois, se o povo crer que a salvação vem por meio dos Sacramentos e ele é
cortado, conseqüentemente a salvação é cortada.
 Essa ruína da Igreja organizada, temos que agradecer a Deus por tudo que aconteceu
aí. Porque isso abriu as portas para a Reforma. As pessoas começaram a perceber que
a Igreja era uma piada e começaram a aceita a possibilidade de que ela esta totalmente
errada. Isso então foi usado pelas mãos de Deus para levantar a reformadores.
 Papa Bonifácio VIII
 Vamos falar de uma outra luta, de um Papa, Bonifácio VIII. Com 80 anos de idade ele
se tornou Papa , em 1294, morreu em 1303. Alguém disse: “Apareceu como uma
raposa, viveu como um rei e morreu como um cão”. A luta dele foi com rei da França,
Filipe IV. O problema de sempre: taxação do clero, investidura leiga e uma pula papal,
uma publicação do Papa, chamada unum sanctum ecclesiam – uma Igreja Santa.
Nessa pula Bonifácio VIII afirma a supremacia da Igreja sobre os reis, alegando que o
quando o poder secular errar, o poder supremo, o Papa, tem o direito de corrigir e
mandar fazer diferente. Quando o poder supremo errar, só Deus pode corrigir.
Provavelmente Bonifácio VIII nem acredita em Deus, mas tudo é um jogo político. Tudo
isso não é novo, já vinha há muito tempo, ele só reforçou, acrescentando, porém que
não há salvação para pessoas que não se submetem ao Papa.
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Com essa bula Bonifácio VIII tinha certeza que ia conseguir os efeitos de sempre, fazer
o povo ficar do lado dele contra o Rei, só que ele não contava com uma coisa que
estava surgindo nessa época, na virada do século XIII para o século XIV, que era o
nacionalismo. As pessoas começaram a se sentir que pertenciam às nações, ou seja,
quem vivia na França começaram a se sentir francesa, as da Inglaterra, inglesas. Por
isso ele não conseguiu todo o apoio que queria, e o rei Filipe IV se sugou poderoso, em
condições de fazer frente ao Papa. Ele então convocou nobres da França e do norte da
Itália para investirem contra o Papa que estava falando demais, estava prejudicando os
assuntos deles, os nobres.
Montaram um exército, foram até Roma e capturaram o Papa, que foi preso, até sua
morte.



Cativeiro Babilônico da Igreja (1309-1377)
 Agora o papado estava nas mãos do rei da França, ele tinha o controle da Igreja, tanto que
a sede da Igreja deixa de ser Roma, nesse período e passa a ser a cidade de Avignon na
França. Esse episódio é chamado de Cativeiro Babilônico da Igreja porque durou
aproximadamente 70 anos, a semelhança do Cativeiro Babilônico dos Israelitas.
 Papas em Avignon na França
 Roma deixa de ser a sede da Igreja Romana. Foram 7 Papas que estiveram a frente
durante esse período, todos os cardeais eram franceses, algo totalmente controlado
pelo rei da França. Esses Papas viviam como reis, em um palácio de Avignon, com
uma situação regalada e tranqüila até o dia em que Gregório XI, achou que, como se
diz por influência de Catarina de Siena, deveria voltar para Roma e estabelecer o
papado em Roma.
 Gregório XI quando chegou a Roma logo morreu, não dando para ele se estabelecer,
ficar firme em Roma novamente. Os cardeais se reuniram, em Roma, para ser
escolhido um novo Papa. Houve um conclave dos cardeais bem conturbado, pois
houve uma turba que invadiu várias vezes o local colocando pressão em cima dos
cardeais para que eles escolhessem um Papa italiano, o que acabou acontecendo.
 Quando os cardeais saíram de Roma, depois da escolha do novo Papa, se
arrependeram. Resolveram então considerar nula aquela eleição e escolher um novo
Papa. O novo Papa foi escolhido.



Grande Cisma do Ocidente (1378-1417)
 Havia agora dois Papas. A existência de dois Papas é um problema seríssimo para a Igreja
nesse período, recebendo o nome de Grande Cisma do Ocidente.
 Dois Papas
 Um excomunga o outro já de cara, portanto todos que estiverem sob aquele Papa
excomungado, todos os sacramentos, não têm validade alguma. Então escolher com
que Papa ficar é uma escolha difícil. Era uma decisão que os reis tinham que tomar. É
claro que o rei da França logo optou pelo Papa francês. Na Inglaterra, o que a França
fizer ela faz o contrário, então logo apoiou o Papa italiano, romano. A Escócia também,
o que a Inglaterra fizer ela faz o contrário e sempre a favor da França. A Escócia
sempre andou lado a lado com a França. O imperador ficou meio em cima do muro,
ficou na dúvida. Imperador quando se fala aqui se pensa na Alemanha, pois o “Santo
Império Romano” é Germânico.
 Começa então a questão de dois Papas, quem é o Papa verdadeiro. O que fazer? A
primeira idéia foi convocar um Concílio. Inclusive surgiu a idéia de repente eliminar a
figura do Papa e vamos começar a governar a Igreja por meio de um concílio que se
reúna regularmente e tome as decisões da Igreja. Esse Concílio se reuniu na cidade de
Pisa que acabou elegendo um outro Papa. O problema é que os outros Papas que
deveriam renunciar ignoraram o Concílio, e não renunciaram, então temos três Papas.
 Três Papas
 Alexandre V o Papa de Pisa, logo morreu foi substituído por um sujeito que havia
sido um pirata, que assumindo o nome de João XXIII.
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Há pouco tempo tivemos um Papa João XXIII, isso porque, os Papas de Pisa foram
todos considerados anti Papas. Quando a Igreja Católica Romana conseguiu se
restabelecer então todos que faziam parte da linhagem que não prevaleceu foram
considerados anti papas. Então durante 500 anos ninguém pegou esse nome João,
que era um dos mais comuns, tanto que estava já no XXIII. Quando Giuseppe
Roncali assumiu esse nome em 1958, percebeu-se que ele iria fazer alguma coisa
diferente, pela ousadia dele de usar esse nome.

Por fim o Concílio de Constança, famoso, importante (desastroso na opinião do Juliano), foi
em 1415, durou 4 anos, acabou organizando as coisas, o conciliarismo triunfou, passaria
então o governo da Igreja a ser por um Concílio. Por incrível que parece a Igreja Católica
Romana não foi sempre governada por um Papa. Os três Papas foram forçados a abdicar, e
abdicaram. Foi então eleito um novo Papa, Martinho V, que logo depois que assumiu
imediatamente proibiu que se apelasse a qualquer corte acima do Papa. Ele praticamente
bloqueou o acesso ao Concílio. Rapidamente voltou-se ao que era antes.
Nesse período era assim, quando o papa ficava fraco os concílios ficavam fortes e quando o
Papa ficava forte os Concílios ficavam fracos. E por fim a papado acabou ficando forte e
prevalecendo e a idéia dos concílios foi abandonada completamente.
Esse acontecimento, esse desastre todo foi importante para abrir o caminho para a Reforma.
Aqui nós estamos de Igreja e estado, esses conflitos todos, mas também quero deixar claro
que como já foi falado antes que os clérigos tinham que usar roupas diferentes para serem
identificados por causa da imoralidade, mas também a situação do papado nesse período não
era muito melhor. A figura que logo vem a mente quando se fala de absurdos cometidos por
um Papa, absurdos morais, é Alexandre VI, mas conhecido como Rodrigo Borja, os Borjas,
que todo tipo de imoralidade eles cometeram. Rodrigo Borja foi nomeado Papa por influência
de Calisto III, tio dele, que mais ou menos forçou a barra para isso. Era um cargo meramente
político. Rodrigo Borja tinha 4 filhos, 3 filhos e 1 filha, coisa que poderia nem para um padre
quem dirá para um Papa. Ele colocou seu filho Cesar como principal cardeal, que acabou se
tornando um dos homens mais poderosos da Europa. A filha Lucrecia Borja, que tanto Rodrigo
como Cesar tinham um relacionamento incestuoso. Esse era o Papa que tinha nessa época.
Para lembrar de Rodrigo Borja, é só lembrar do descobrimento do Brasil, pois ele era o Papa
nessa época. Assumiu o papado no descobrimento da América, em 1492, e ainda era o Papa
em 1500, no descobrimento do Brasil. Dessa época faltam alguns anos para vir a Reforma
Protestante.
Tudo isso, todas essas barbaridade abriram caminho para a Reforma, pois todos viam que
essa Igreja que havia ali era uma piada. De cristianismo tinha absolutamente nada.
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Misticismo e Devoção Moderna
Existia esse movimento diferente dentro da Igreja única nesse período, Igreja Católica
Romana, chamado Movimento Místico. Eram cristãos de um tipo diferente. O conhecimento para
eles não era tão importante e muitas vezes até prejudicial. Parece aqui um pouco de reação ao
Escolasticismo. E reações sempre são desequilibradas. Sempre há entre os místicos um desejo
de ser um só com Deus, é a união mística.






Ênfases
 Amor
 Amor ao próximo, amor à Deus especialmente.
 Virtude
 Fazer a coisa certa. Tem muitas freiras e monges seguem essa linha.
Três pontos principais
 União com Deus
 Estar unidos a Deus. Várias dessas freiras se casaram com Jesus Cristo, misticamente.
 Amor a Cristo
 Negação de si mesmo
Alguns Místicos:
 Johannes Meister Eckhart (1260-1327)
 Alemão. David B. Calhoun tem o livro Os sermões de Eckhart, e sempre tenta ler
alguns dos sermões, mas nunca entendeu algum. É tudo como quando o indivíduo esta
meio viajando. Uma frase dele para exemplificar: “Uma pulga, na medida em que ela
esta em Deus,é, por si mesma, maior do que o maior anjo. Portanto, em Deus todas as
coisas são iguais e são o próprio Deus”. A Igreja começou a ver nele uma certa heresia
e ele foi obrigado a se retratar.
 Walter Hilton (?-1395)
 Ele escreveu um livro importante para os místicos chamado Uma Estrada para a
Perfeição. Os místicos adoram a idéia de escada, de passos que se tem que seguir
para um aperfeiçoamento espiritual.
 Juliana de Norwich (1342-1420)
 Primeira mulher a escrever um livro em inglês. O nome Juliana nessa época não era
usado para mulheres, então o que se acha hoje é que esse não era o nome dela. Ela
ficava próxima da Igreja de São Juliano e que por isso ela usou o nome dele na forma
feminina. Inglesa, freia beneditina, que se tornou uma ancorista, ou seja, uma pessoa
que fica enclausurada numa Igreja, onde fica em um quarto com 2 janelas, uma que dá
para dentro da Igreja, onde ela pode se confessar, e outras coisas, e outra janela que
dá para fora da Igreja, onde pessoas vem conversar com ela, se aconselhar. É uma
psicóloga do século XIV, XV.
 Escreveu um livro que se chama As Revelações do um Amor Divino. Revelações
mesmo, porque ela alegava que teve 16 revelações diretamente de Deus quando ela
estava muito doente. Em uma dessas revelações ela dizia que em Deus não há ira, só
amor. Muito lindo, só não é bíblico.
 Catarina de Siena (1347-1380)
 Freira dominicana, que se diz que ela foi importante para trazer o Papa de volta para
Roma, Gregório XI foi convencido por ela. Era uma mística um pouco diferente, porque
ela realmente ajudava as pessoas, cuidava dos pobres, tinha envolvimento social,
diferente dos outros místicos que só pensam em si.
 Ela conta no seu livro O Diálogo sobre vários arrebatamentos espirituais que ela sofreu,
inclusive um deles em que ela se casou com Jesus Cristo.
 Johannes Tauler (1300-1361)
 É um dos melhores místicos para se ler, inclusive Lutero recomendava a leitura.
Segundo David B. Calhoun também é um místico que dá para ler, tem coisas
interessantes e boas que podem ser aproveitadas.
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A Devoção Moderna
 O livro mais importantes de todos, e o mais conhecido é A Imitação de Cristo de Tomás
a Kempis (1380-1471). É um livro interessante e diferente até para os nossos dias. Tem
bastante do Sistema Sacramental, mas também tem elementos de justificação pela fé,
alguma coisa de Graça, tem bastante coisa válida. É um livro parecido com o livro de
Provérbios, com muitas frases de efeito. Ele moldou muito do pensamento moderno
quanto a vida com Deus. É um pouco diferente dos outros.
 O livro dele é tão importante que quando se fala em devoção moderna é sinônimo do
livro de Tomás a Kempis, A Imitação de Cristo é um livro lido hoje ainda, claro tendo
que saber separar o joio do trigo como em tudo.
 Tomás a Kempis era um alemão, entrou na Ordem dos Irmãos da Vida Comum, que é
uma Ordem de leigos Holandesa.
Avaliação do Misticismo
 O que tem de bom.
 A ênfase no amor a Deus, uma coisa do coração que o Escolasticismo não tinha.
 A quietude, a humildade, a idéia de se diminuir.
 O que tem de ruim.
 Extremo individualismo.
 Tendência a justificação pelas obras.
 Ênfase em experiências, sentimentos ao invés de usar a Palavra de Deus.




Geralmente nesse
período Maria era
pintada ao lado de
Cristo
União mística,
casamento dela com
Cristo.
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Wycliffe, Hus e Savonarola
Daqui para frente é só alegria, começando com esses três nomes aí. Guardem esses
nomes porque agora Deus começa a fazer o trabalho da Reforma.
O contexto do século XIV é do Cativeiro da Babilônico da Igreja, o Grande Cisma do
Ocidente, caos total na Igreja, Peste Negra que matou metade da população da Europa. É um
século de desânimo, desespero, as pessoas com falta de perspectiva, elas só vivem para enterrar
os outros. O Sistema Sacramental vigente não conforta, não dá paz nem esperança para alguém.
É um sistema de salvação por obras, que as pessoas vêem que não conseguem cumpri-las. O
estado moral da Igreja é péssimo.




As Estrelas da Manhã da Reforma
 Porque Estrela da Manhã é aquela que aparece no céu, na verdade é o planeta Venus,
antes de o sol nascer. Então, esta chegando o sol quando esses homens aparecem.
Inclusive na cidade de Worms, na Alemanha, há uma grande estátua de Martinho Lutero,
um monumento. Em volta dele há 4 estátuas menores, que são: Pedro Valdo (século XII),
Wycliffe (século XIV), Hus (séculos XIV e XV) e a última de Savonarola (século XV).
Wycliffe (1330-1384)
 Inglês que nasceu, viveu e morreu no século XIV. Era o principal professor da
Universidade de Oxford, que era a principal da Europa. Era conhecido como a Jóia de
Oxford. Esse homem estava saindo com idéias novas, e gerando turbulências dentro da
Igreja, controvérsias.
 Autoridade
 Toda autoridade procede de Deus, e que a autoridade do rei é meramente delegada
por Deus e que se o rei não cumpre direito as funções para as quais ele foi chamado
não tem o direito de estar ali. O mesmo vale para o Papa. O Papa não é o cabeça da
Igreja, o cabeça da Igreja é Cristo.
 Para nós isso é muito normal, muito fácil de dizer, mas naquela época não. Só que
nesse momento vários homens se levantaram dizendo que o Papa não é o cabeça da
Igreja porque a Igreja não tem um monte de cabeças. O monstro que o Grande Cisma
estava produzindo nada tinha a ver com a Igreja de Jesus Cristo. O Papa nunca foi o
cabeça da Igreja.
 Ele dizia que o Papa foi chamado para ser o líder espiritual da Igreja, mas isso só se
ele for um líder espiritual, senão ele não tem autoridade alguma. Se ele não for um
embaixador de Cristo ele é um anticristo.
 Bíblia
 Ele também percebeu ao longo do tempo, conforme ia estudando e se concentrando
mais, foi tendo essas idéias novas, que só não são novas para nós por causa de
homens como ele, que a autoridade não estava na Igreja, ou na tradição, mas nas
Escrituras. Ele também percebeu que só as Escrituras são autoridade para a vida de
cada cristão, e se é assim, cada cristão tem que ter acesso a ela. Porque ele precisa
dela, pois ali esta a autoridade para ele viver a vida dele.
 Isso fez com que Wycliffe se esforçasse para traduzir a Palavra e colocá-la nas mãos
das pessoas. Ele tinha percebido que a Vulgata Latina, de Jerônimo, tinha aprisionado
a Palavra de Deus. Ele chamou a atenção para o fato de que a intenção de Jerônimo
nunca foi fazer isso, a intenção dele era colocar a Palavra na mão do povo, por isso é
que ele fez a tradução para o latim. Só que agora o latim não servia mais, tinha que
fazer uma nova tradução, e Wycliffe fez isso, ele traduziu a Vulgata Latina para o
inglês. As traduções do Original vêm mais tarde com os humanistas, que são
importantíssimos para a Igreja porque eles vão trazer a idéia de que temos que voltar
para as fontes.
 Não ao sistema sacramental
 Ele disse que o Sistema Sacramental é um sistema falso de salvação. Negou
completamente o Sistema Sacramental do Romanismo e a doutrina da
transubstanciação, onde o pão vira o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Dá
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para perceber que esse homem vai arranjar confusão para o lado dele. A doutrina dele
nessa parte dos sacramentos era muito semelhante a do Calvino.
Valorização da pregação que praticamente tinha sumido nessa época, apenas os
Valdenses a faziam, mas como eles estavam escondidos tinham pouco alcance. Na
Igreja oficial os Padres são incapazes de pregar qualquer coisa, pois eles não sabem
coisa alguma. Ficou aquela idéia de que o importante era a missa, que é hoje ainda. Se
tiver pregação da Palavra não faz a menor diferença porque isso não é importante.
Para o Wycliffe a pregação era fundamental, ele inclusive chegou a dizer: “A pregação
do Evangelho excede infinitamente a oração e administração do sacramento”. Ele aí
exagerou um pouquinho, mas impressiona o resgate que esta fazendo.
Uma das coisas marcantes é que estávamos outra vez defronte de um agostiniano que
cria nas doutrinas da graça e na eleição, coisa rara. A grande influência dele foi
Thomas Bradwardine.
Tem historiadores que falam que o consolo nosso é que já existiu um século XIV,
porque é quase como um inferno na Terra a vida nessa época.
Thomas Bradwardine (1295-1349)
 Ele é pouco conhecido, e o é porque quando ele assumiu como arcebispo da
Cantuária, ficou somente 40 dias no cargo, pois foi ceifado pela peste negra. Ele
escreveu livros influentes de matemática e física, era professor, escrevendo também
um livro sobre a graça: Sobre a Causa de Deus Contra os Pelagianos, onde há ali
um agostiniano típico trazendo a doutrina da graça de volta. Era a primeira vez que
alguém fazia algo a respeito desde o Gottschalk, no século IX.
 Quando o Thomas Bradwardine morreu Wycliffe tinha 19 anos
Um livro marcante de Wycliffe é: Pequena Regra da Vida, onde encontramos coisas do
tipo: “No fim do dia, pense em como você ofendeu a Deus. E pense em quão
graciosamente Deus te salvou, não para te deixar abandonado à própria sorte, mas
para viver sob a sua misericórdia e bondade”. Isso é graça. Para nós um texto desses é
normal, para eles é novidade, é esperança em um mundo que não trás esperança
alguma.
Muitas pessoas ouviram essa mensagem cheia de vida e foram cativados por ela e
rapidamente Wycliffe teve seguidores e esses seguidores foram chamados de Lolardos.
Os Lolardos
 Boa parte desses dos Lolardos tornaram-se pregadores. O nome Lolardos não se
sabe a origem dele, mas foi assim que os seguidores de Wycliffe foram chamados.
 Há um escrito da época que diz o seguinte: “è difícil alguém encontrar duas pessoas
na estrada sem que uma delas seja um discípulo de Wycliffe”, tal a influência que
Wycliffe estava conseguindo naquela época. É claro que ele podia ser chamada de
jóia de Oxford, mas para o Papa ele era o mestre de todos os erros. O papa
escreveu diversas bulas papais contra o Wycliffe e até contra o reitor de Oxford,
porque ele dizia que o reitor não poderia permitir que alguém como Wycliffe ficasse
na Universidade dele. O reitor dava um jeitinho, pois ele era o grande professor da
Universidade.
 Mas no fim não teve jeito ele acabou sendo muito pressionado e o próprio Wycliffe
sentiu a pressão e se refugiou na sua paróquia no interior da Inglaterra. Lá ele
escreveu, fez tradução, pois um homem desse não tem como segurar, pois ele é um
homem a serviço de Deus. Ele fará alguma coisa em prol da Igreja do Senhor
verdadeira, do remanescente.
 Em 1392 a Igreja convocou um Concílio para condenar os ensinos de Wycliffe.
Concílio esse conhecido como o Concílio do Terremoto, porque no meio do Concílio
teve um enorme terremoto que derrubou paredes, torres, foi fortíssimo. Vem aquela
coisa, “Providência de Deus”, cada um interpreta como quer. Quem era do lado do
Papa disse que o terremoto aconteceu mostrando a ira de Deus contra Wycliffe e
seus ensinos absurdos, e quem era do Wycliffe dizia que aquilo ali era a
condenação de Deus sobre o Concílio. Não tem validade alguma a interpretação da
providência.
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O interessante disso tudo é que Wycliffe, da mesma forma que Lutero, são
personagens da História da Igreja que impressionam por terem morrido de morte
natural.
 Havia muita turbulência acontecendo com o papado que não deu para focar nele, e
ele acabou morrendo em 1384 de morte natural, mas a Igreja fez de tudo para
acabar com a influência dele.
Condenação Póstuma
 Em 1428, por ordem da Igreja, os ossos dele foram desenterrados, queimados e as
cinzas foram jogadas no ribeirão. Alguém disse que quando jogaram as cinzas dele
no ribeirão, o ribeirão correu para o rio, o rio correu para um rio maior e o rio maior
desaguou no oceano e ninguém mais segurava o ensino de John Wycliffe. Claro
que isso é uma maneira poética de colocar, mas o que adianta fazer algo ridículo
como isso. A intenção era dar uma demonstração de força, que ele era um herege,
que não tiveram a oportunidade de queimar em vida então resolveram queimar
depois de morto.
 O Concílio de Constança, em 1415, condenou os ensinos de Wycliffe, e aproveitou
a oportunidade para pegar um seguidor dele e aproveitou para queimá-lo em pleno
Concilio para dar uma demonstração de força. O nome do seguidor era Jan Hus.






Jan Hus (1372-1415)
 Nasceu na Boêmia (atual República Checa) também pode ser visto o nome dele como
Johannes, John ou João Hus. Tinha 12 anos quando Wycliffe morreu, mas estudantes que
foram estudar em Oxford trouxeram as idéias, doutrinas e livros de Wycliffe para a Boêmia
que Hus leu e foi muito influenciado por Wycliffe.
 Hus estudou na Universidade de Praga, se tornou professor, e depois reitor dessa
Universidade. Era também pastor em uma Igreja em Praga, chamada Capela de Belém.
 Praga – Capela de Belém
 Essa Igreja tinha sido construída por dois indivíduos ricos que queriam que a Palavra
fosse pregada na língua do povo. Não havia alguém melhor do que esse grande
pregador que foi Jan Hus. Ali poderiam se juntar de 1000 a 2000 pessoas para ouvir as
grandes pregações.
 Nas grandes doutrinas Hus seguia o entendimento de Wycliffe. Lá em Constança ele
disse que de fato cria da mesma maneira que Wycliffe, mas não porque eram doutrinas
de Wycliffe, mas porque eram doutrinas de Jesus Cristo.
 Cristo é o cabeça da Igreja, salvação pela graça, autoridade da Bíblia
 Em praga ele dizia nas pregações dele que não importava se haviam 2 ou 3 Papas,
Cristo é o cabeça da Igreja, e ele cuida da sua Igreja.
 Pregou a Salvação pela graça, a autoridade da Bíblia, e só da Bíblia, única autoridade.
 Era um tempo das indulgências. Em todas as Igrejas de Praga as indulgências eram
comercializadas, menos na Igreja de Jan Hus, é claro.
 Ele pregava assim: “Deixe quem quiser proclamar o contrário. Deixem o Papa, ou um
Bispo, ou um padre dizer: “Eu perdôo teus pecados; eu te absolvo das tuas
penalidades, eu te liberto do sofrimento do inferno. Tudo isso é inútil. Não te traz
benefício algum. Só Deus, eu repito, só Deus, pode perdoar pecados por meio de
Cristo. Ele perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem”. Grande pregação
estava ocorrendo ali naquela Igreja. E claro grandes problemas também adviriam dela.
 Excomunhão e Interdito
 Hus foi excomungado e a cidade de Praga foi colocada sob interdito. Hus para diminuir
a pressão e o sofrimento sobre as pessoas resolveu sair de Praga, mas continuou
pregando no meio rural. Ninguém segura um homem desses.
 Concílio de Constança
 Foi convocado para se apresentar diante do grande Concílio de Constança. Hus queria
ir, mas seus amigos e seguidores não queriam deixá-lo ir de jeito algum, pois sabiam o
que ia acontecer. Hus achava que se ele pudesse pregar a Palavra para aqueles
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irmãos que estavam lá, se ouvissem o verdadeiro Evangelho, eles poderiam entender e
a Igreja poderia ir para o caminho certo.
É claro que isso era uma ilusão, um sonho. Ele nem ao menos permitiram que ele
pregasse, até porque eles tinham medo da pregação dele.
O imperador do Santo Império Romano era amigo do Jan Hus e garantiu para ele um
salvo conduto, uma garantia do Imperador que nada aconteceria com ele. Então Hus
acabou, mesmo sabendo que seria perigoso, indo. Lá foi condenado logo de cara,
acusando-o com todo tipo de acusação e por fim o Sigismundo, o Imperador, sob
pressão do Concílio revogou a promessa de salvo conduto, porque os integrantes do
Concílio disseram que ninguém é obrigado a guardar a Palavra para um herege.
Hus então foi traído, preso e condenado a ser queimado na estaca. Morreu queimado
em Constança cantando em latim: ”Cristo Filho do Deus vivo tem misericórdia de mim”.
Lutero disse o seguinte: “Observe como Hus agarrou-se firmemente em seus escritos e
palavras às doutrinas de Cristo. Com que coragem ele lutou contra as agonias da
morte. Com que paciência e humildade ele sofreu toda indignidade. E com que
grandeza de alma ele confrontou uma morte cruel em defesa da verdade, enquanto
fazia todas estas coisas sozinho diante de uma assembléia imponente dos grandes da
terra como um cordeiro no meio de leões e lobos. Se um homem assim pode ser
considerado um herege, nenhuma pessoa debaixo do sol pode ser vista como um
verdadeiro cristão”.
Lutero sempre manifestou a sua dívida para com Hus. Em 1529 ele escreveu: “Eu
estive até aqui ensinando e sustentando todas as opiniões de Hus, sem que eu
soubesse. Nós somos, todos nós, Hussitas sem saber. Eu não sei nem o que pensar a
respeito de tão grande maravilha”.
Hus foi morto, mas os Hussitas não. Mais tarde eles constituiriam o que conhecemos
como os morávios.

Savonarola (1452-1498)
 A história dele terminou mal e também não foi muito bem o caminho. Foi um grande
pregador, italiano, monge dominicano, nasceu em Ferrara. Foi bem posterior a Hus,
nasceu 37 anos após sua morte. Viveu em pleno renascimento.
 Influência do avô
 Seu avô era um médico famoso em Ferrara que foi muito influente na formação dele.
Ele tinha um caderno em que escrevia pensamentos diversos, esse caderno ele deu
para o neto. Lá estava escrito: “Nem o papa nem os vigários tem o direito de ensinar
qualquer coisa contrária às coisas instituídas por Deus. Tudo o que precisamos saber
pode ser encontrado na Palavra de Deus”. Já podemos ver a influência desse avô
sobre o seu neto, e como realmente a Estrela da Manhã já esta brilhando no horizonte.
Em todo lugar começa a parecer a idéia de que as Escrituras são a Palavra de Deus, e
que a Igreja que esta aí é realmente uma piada, e que nós temos que fazer aflorar o
remanescente como a verdadeira Igreja. Isso em todos os lugares começa a aparecer.
 Ele teve uma desilusão amorosa quando jovem e fez o que muitos jovens faziam nessa
época quando tinham uma desilusão amorosa — acabou tornando-se monge aos 23
anos.
 Um dos livros famosos de Savonarola é Sobre a Simplicidade Cristã. Sempre que a
Igreja se aproxima da Palavra ela enfatiza esse aspecto tanto doutrinária como de vida.
 Pregação poderosa
 Ele tornou-se um grande pregador. Não era no inicio, mas tornou-se mais tarde.
Quando ele pregava tinha um sotaque muito estranho para quem vivia em Florença,
pois foi lá que ele tornou-se pregador. Disseram para ele ouvir um outro pregador, outro
cara famoso, bom em retórica, ao que ele respondeu: “Eu não vou ouvi-lo, lá ele prega
filosofia, prega Cícero, Platão, não, eu vou pregar a Palavra de Deus”. Ele depois
acabou se tornando um grande pregador, inclusive o próprio Michelangelo que ia ouvilo de vez em quando dize uma vez: “Oh, aquela voz, aquela voz. Não há como
esquecê-la”.
1

Michelangelo quando terminou a pintura da Capela Sistina, e pintou o último
julgamento, tinha consigo só um livro. Era um livro de sermões de Savonarola. Alguém
já disse que aquela pintura era um sermão de Savonarola em cores.
Líder de Florença
 A cidade de Florença tornou-se uma cidade cristã. Houve uma briga forte dos Médici
com o Savonarola pelo controle da cidade. Savonarola acabou tornando-se o líder da
cidade. Em 1494 a cidade de Florença se tornou praticamente uma teocracia com uma
constituição cristã. Isso foi um grande erro. O próprio Lutero, nem Calvino incorrerão
nesse erro.
 Muito acham que Calvino foi um líder político, mas ele nunca foi, é um grande
equívoco, é uma maneira que as pessoas usam para tentar denegrir a imagem dele.
Nunca foi um político, ele era muitas vezes consultado por líderes, mas ele nunca
assumiu posição política alguma. Lutero também nunca se importou com isso.
 Um episódio marcante nesse período com Savonarola à frente da cidade de Florença é
o da Fogueira das Vaidades. Quando então em Florença foi feita uma grande fogueira e
as pessoas traziam coisas que eram consideradas pecado, ou vaidades, coisas inúteis.
Então foram queimados baralhos, dados, obras de arte de Botticelli, pelo próprio
Botticelli.
 Savonarola fez inúmeros inimigos como o Papa, os aristocratas, os Médici. Finalmente,
por uma série de motivos, de erros estratégicos que cometeu, o povo perdeu a
confiança nele, ficando sem apoio algum. Ele foi preso, enforcado e queimado com
alguns outros monges dominicanos em 23 de maio de 1498.
 Quando Savonarola foi queimado um menino de 15 anos já andava pela Saxônia. Era
Martinho Lutero.
 Maquiavel que também era Florentino (Muitas pessoas importantes da História da
Humanidade eram dessa cidade, principalmente do Norte da Itália), tinha 29 anos
quando Savonarola foi morto, escreveu mais tarde a obra O Príncipe, onde em um
trecho ele disse assim: “Profetas desarmados estão fadados a fracassar”. O que se crer
é que ele se lembrava de Savonarola, que não tinha quem o defendesse.
 Sobre Savonarola, Lutero disse: “Enquanto o anticristo condenou Savonarola, Deus o
canonizou em nossos corações”.




Bem por fora tem
alguns protetores do
Estado, gente que
protegeu a Reforma
militarmente. No meio
onde aparece o Lutero,
tem 4 estátuas em
volta que são: Pedro
Valdo, Wycliffe, Hus e
Savonarola. Dando a
idéia de que a
Reforma não é algo
isolado
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Wycliffe, estudando,
fazendo uma tradução da
Bíblia.

A exumação dos seus
ossos que foram
queimados e jogados no
ribeirão.

Os pregadores Lolardos

Os Lolardos sendo
queimados

Preparação para
Hus ser queimado.

Praça central de
Florença onde ele
foi morto.
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O ocaso da Idade Média
O que vai acontecer e por que o mundo vai mudar? Por que vai deixar de ser Idade Média?
Isso é importante falar, pois tem influência sob a Reforma. Deus usa até mesmo a cultura, o
mundo secular para levar a Igreja para uma determinada direção.




A quebra da Síntese da Idade Média
 A Idade Média é a única que apresenta uma Síntese, chamada de Síntese da Idade Média.
Tudo é unido, tudo é uma coisa só, a teologia e o conhecimento humano andam juntos, a
cultura anda junto com a Igreja. O governo anda junto com a Igreja que anda junto com o
cristianismo, tudo unificado, tudo em torno do cristianismo. Isso aconteceu só uma vez na
história e foi na Idade Média. Não parece que vai acontecer outra vez. Essa união de tudo.
É claro que Deus tinha algum propósito com isso, fica difícil imaginarmos qual seja. Mas
algum propósito ele tinha.
 Deus também confinou o cristianismo na Europa. O que Ele queira com isso? Fez o
cristianismo nascer na Palestina, confinou na Europa, fez aparecer os muçulmanos. As
Cruzadas tentaram se libertar dos muçulmanos, o que foi um fracasso. O restante do
mundo não conhece o cristianismo nesse período. Deus também tem um propósito com
isso.
 Uma coisa muito interessante ocorre para que o haja o fim da Idade Média e a quebra da
Síntese, é a chegada do Renascimento ou Renascença.
Renascimento (Renascença)
 Foi assim chamado porque as pessoas naquela época, no final do século XIV, início do
Século XV, começaram a perceber que o ser humano tinha perdido alguma coisa. Na
antiguidade havia muita coisa boa que se perdeu durante a Idade Média, e havia a
necessidade de voltar àqueles tempos gloriosos. Pelo menos resgatar alguma coisa
daquilo que a humanidade tinha conquistado naquele período que antecedeu a Idade
Média, Império Grego, Império Romano, toda produção da filosofia, todas essas coisas que
sabemos que existiam antes da Idade Média.
 Com o Renascimento começa-se a prestar mais atenção no homem. Sempre que se falar
em Renascimento pense em uma atenção ao homem, ao ser humano. Na Idade Média o
ser humano fica muito esquecido, a teologia ficou tão forte que só se falava em Deus e se
esquecia o homem. A intenção de Deus não era essa. Deus quer que Ele e o homem
tenham comunhão, foi para isso que ele criou esse lugar aqui e colocou o homem senhor
sobre a sua criação.
 Na teologia nomes como Guilherme de Occam e Gabriel Biel começaram a prestar mais
atenção aos indivíduos, menos nas generalizações e mais nos indivíduos. A teologia
escolástica se preocupava muito com generalizações.
 Na época da Renascença era um período de crise na Igreja: Cativeiro Babilônico da Igreja,
2 Papas, 3 Papas, baixo nível moral, teológico, em todos os sentidos, do papado e de toda
estrutura da Igreja, muitos absurdos acontecendo. Se dizia que havia falha em reformar a
cabeça e os membros.
 Havia uma preocupação em Reforma, porque a Igreja estava totalmente destruída. Seria
como uma casa caindo aos pedaços que se vê a necessidade de uma reforma, mas que
às vezes esta tão mal que não se sabe por onde começar. Era mais ou menos assim que a
Igreja estava. As pessoas sabiam que precisava de reforma na cabeça e nos membros, no
clero, na liderança e também nas pessoas que faziam parte da Igreja.
 A vida diária era terrível. Século XIV é um século terrível. As pessoas viviam em meio a
guerras, como a Guerra dos Cem Anos entre Inglaterra e França, pestes. Steven Osment
disse: “Como nunca antes, nem mesmo durante o colapso do Império Romano, o povo
Ocidental andava pelo vale da sombra da morte”. Então, era uma época de desespero,
sem perspectiva alguma, terrível, e a vida não fazia sentido algum. Nesse contexto surge o
Renascimento.
 Nasceu na Itália, no século XIV, se fortalecendo no século XV, e foi mais para o norte da
Itália no século XVI. O renascimento tem ligação com a Reforma e veremos isso com
bastante clareza.
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No movimento do Renascimento aquela vontade de voltar a épocas mais gloriosas, épocas
em que houve uma preocupação maior com as pessoas, surgindo esse slogan ad fontes.
Os intelectuais começaram a dizer: “Nós temos que voltar às fontes, temos que voltar ao
conhecimento antigo”, havendo então outra vez um interesse pelos escritos dos antigos, de
Homero, de Platão, de Aristóteles, pela própria Bíblia, pelos manuscritos da Bíblia, os mais
antigos, um desejo de voltar às fontes originais. Com isso se fortaleceu o estudo das
línguas, das literaturas, surgindo então os humanistas.
Também passou a ter um interesse maior na retórica, na beleza da linguagem. Houve um
interesse em escrever de uma maneira mais bonita, mais atraente, não aquela coisa morta
do Escolasticismo. Tendo um impacto na teologia também, porque as pessoas começam a
escrever diferente. Os Reformadores escrevem diferentes dos teólogos Escolásticos. Muda
as artes a arquitetura. O homem volta a ter valor começando a ter construções com
proporções humanas. Capelas com alturas mais adequadas ao ser humano, porque na
Idade Média se fazia Catedrais gigantescas em que o pé direito era absurdo, como
podemos ver até hoje, para dar a idéia de que ali é um lugar onde Deus esta então tem
que colocar bem alto. Isso mudou.
O exemplo melhor para fixarmos é a estátua de Davi do Michelangelo, porque ela tem a
cabeça e as mãos desproporcionais, propositalmente para valorizar o ser humano, no seu
intelecto e na sua capacidade de produzir.
Não pensemos como algumas pessoas pensam que o Renascentismo e os humanistas
eram anti Deus, não, eles eram a favor do homem.

Obras Renascentistas Michelangelo

Muitos esqueletos. Era comum ter a dança da morte, por ser
a época da peste. Uma foice para ceifar vidas. Pela Arte dá
para ver como era o clima em que viviam.
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Estátua de Davi,
com cabeça e mãos
desproporcionais.

Pintura do julgamento final, pintado por Michelangelo, quando o púnico livro que tinha em mãos era os
Sermões de Savonarola. Por isso diz-se que essa pintura é uma pintura com influência de Savonarola.
Obras Renascentistas – Leonardo Da Vinci

Monalisa

Homem Vitruviano

Homem Vitruviano, foi assim
chamado porque Da Vinci
usou as medidas que Vitrúvio
tinha falado como sendo as
ideais para o ser humano

Última Ceia

Com a renascença começa-se a pintar as
pessoas
como elas são, isso não acontecia
1
A última
antes. As pessoas passaram
a Ceia
ser retratadas.

Reforma e Igreja Moderna (1501 – 2000)
Contexto da Reforma
Em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano que era professor de Bíblia na
Universidade da cidade de Wittenberg, na Alemanha, pregou um documento na porta da Igreja do
Castelo nas quais constavam 95 teses para debate. Eram afirmações sobre a Igreja, o papado, as
indulgências. Esse monge era Martinho Lutero. Esse fato marca o início do que se convencionou
chamar de Reforma Protestante.
Quadro Político


Contexto Político da Europa
 Santo Império Romano – Carlos V
 Wittenberg, na Saxônia, norte da Alemanha. Na época ainda não era Alemanha, a
Saxônia era um dos reinos que compunham o Santo Império Romano. Era governado
por um Eleitor chamado Frederico, o sábio. Eleitor significa que ele é um dos reis que
pode votar na escolha do Imperador, por ser um cargo eletivo não uma dinastia
passada de pai para filho. Na verdade ele era o rei da Saxônia. Frederico, o sábio, era
um homem que cuidava do povo, da educação, era um bom político. Foi ele que fundou
a Universidade de Wittenberg em 1502, pois queria que houvesse em todo seu reino,
ensino.
 A Saxônia fazia parte de uma organização política maior que era o Santo Império
Romano, do qual já falamos bastante. Governada na época por Carlos V, Imperador.
Carlos V era descendente de Austríacos da casa de Hapsburg, descendente de
Espanhóis (Fernando Aragão e Isabela Castelo), e de Holandeses. Era um homem
muito poderoso que controlava boa parte da Europa. Era também rei da Espanha, e rei
dos País Baixos, Holanda, por causa dos casamentos entre nobres, por ser
descendente de várias famílias ele controlava esses vários lugares. Ele era na verdade
um Cosmopolita. Havia uma famosa frase sobre ele que se dizia que falava Italiano
com as mulheres, francês com os homens, alemão com seu cavalo e espanhol com
Deus. A Espanha para ele era o lugar onde gostava de viver e morar.
 Essa era a época dos grandes descobrimentos. Um fato interessante que o Carlos V,
teve que sair do Concílio de Worms às pressas para encontrar a última caravela de
Magalhães que estava chegando. Das 5 que partiram para dar a volta ao mundo
apenas 1 voltou e sem o Magalhães, destroçados e arrebentados, mas voltaram. Tudo
acontece junto aqui.
 Espanha, França, Inglaterra, Itália
 A Espanha tinha sido finalmente unificada. Os mouros tinham sido expulsos. Fernando
e Izabel foram os grandes reis da Espanha que conseguiram fazer isso. Sendo
extremamente Católicos Romanos inclusive se dizia que eram mais Católicos Romanos
que o Papa, provavelmente é verdade. Foram eles que criaram a Inquisição Espanhola,
para garantir que a Espanha permanecesse sempre Católica Romana.
 A França nessa época já era um grande país. O rei era o rei Francisco I, que apesar de
ser Católico Romano, era uma pedra no sapato do Papa e do Imperador do Santo
Império Romano. Estavam sempre em guerra. O próprio Calvino teve que fazer um
“desvio Bendito”, como é chamado, por causa da guerra entre Carlos V e Francisco I,
na fronteira entre França e Alemanha.
 Inglaterra tinha passado pela Guerra dos 100 Anos, logo depois uma revolução que
durou 30 anos, conseguindo depois a unificação por meio de Henrique VII, que é pai do
famoso Henrique VIII.
 A Itália era uma bagunça. Era formada por 5 regiões que viviam em guerra entre si o
tempo todo. Foi o país da Europa que mais tempo levou para se tornar um país,
demorou a unificação. No entanto é um país muito avançado. Quando vimos o
Renascimento, todos os indivíduos falados são de Florença e Milão, principalmente
Florença.
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Papado – Leão X
 O Papa era Leão X, um dos 6 da Renascença, assim chamados, eram Papas que só se
preocupavam com luxo, pompa, poder político, e nunca fizeram coisa alguma pela
Igreja. Não é a toa que Lutero foi reclamar das indulgências e mal sabia ele que quem
estava por trás das indulgências, e queria o dinheiro delas, era o próprio Papa Leão X.
 Nacionalismo
 Surge o nacionalismo, começa a haver aquele pensamento – Eu sou Francês, eu sou
Alemão, eu sou Inglês. O próprio Lutero chegou a apelar em seus escritos à nobreza
cristã da nação alemã, indicando que já há esse pensamento de nação.
Contexto Social da Europa
 Crescimento das Cidades
 Capitalismo, Universidades, Imprensa
 O contexto social da Europa, quando ocorreu a Reforma é o seguinte: crescimento
das cidades, início do capitalismo (surgimento dos bancos impulsionando a
economia), uma explosão na criação das universidades (como em Wittenberg,
fundada em 1502 – cidade de 2500 habitantes). As universidades começaram no
século IX, mas explodiram nessa época. Eram centros de debates de idéias.
 Importantíssimo, ocorre o desenvolvimento da imprensa com o Guttemberg em
Mainz, na Alemanha em 1455. Lutero disse: “A imprensa é um presente de Deus”. E
é mesmo, como temos que dar valor a imprensa que coloca em nossas mãos a
Palavra de Deus, com facilidade, e que permite que tenhamos acesso a tantos
livros. Lutero disse também: “A imprensa permitiu que um pequeno camundongo
como Wittenberg rugisse por toda a Europa”. O que Lutero escrevia podia ser lido
algumas semanas depois em lugares distantes da Europa. Nos anos 1520, um terço
de todos os livros impressos e lidos na Alemanha era de Martinho Lutero. Ele usou
largamente a tecnologia disponível para disseminar suas idéias.
 Grandes Descobrimentos
 Foi também, como já foi dito, a época dos grandes descobrimentos, o próprio Brasil foi
descoberto em 1500, Colombo descobriu a América em 1492, a América não Estados
Unidos, ele chegou à América Central. Claramente Deus aqui esta fazendo algumas
coisas. O cristianismo esta confinado na Europa, praticamente morreu em outros
lugares, e mais para frente na virada do século XIX para o Século XX, vai morrer na
Europa. Deus então está preparando um novo lugar para levar o cristianismo. Foi
descoberto agora. Poderia ser descoberto por japoneses, por chineses, são culturas
milenares, já poderiam ter descoberto muito antes, mas foram descobertos por cristãos.
As grandes embarcações, principalmente Portugal e Espanha e depois Holanda e
França, trabalharam para colonizar o Novo Mundo, assim chamado.
 As pessoas da Europa, não sabiam muito sobre o que estava acontecendo, nos
descobrimentos, pois essas informações não chegavam a elas. Não havia jornal,
internet, rádio, televisão, não dava para saber, só os nobres, os reis é que sabiam.
 Os Turcos Otomanos
 Mas eles sabiam de uma coisa que estava acontecendo e que colocava todo
cristianismo em estado de alerta. Constantinopla, em 1453, caiu diante da fúria dos
Trucos Otomanos que começaram a ir para os Balcãs tendo alcançado a Hungria, e
estavam vindo perigosamente. Lutero se preocupava muito com o avanço deles.
Aparentemente se nada fosse feito, o cristianismo poderia ser fortemente ameaçado,
ou até desaparecer, por causa da pressão dos Turcos Otomanos.
 A Igreja
 A igreja tinha se tornado uma máquina de fazer dinheiro. Parece que isso de vez em
quando volta. Um cardeal em Roma disse: “Deus não deseja a morte dos pecadores,
mas que eles paguem e vivam”.
 O dinheiro era usado para manter as tropas do Papa, geralmente soldados
mercenários, suíços, até hoje se diz Guarda Suíço, porque a Suíça sempre produziu
mercenários contratados, soldados contratados para trabalharem a serviço do Papa. O
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dinheiro era usado também para a construção da catedral de São Pedro e outros
projetos dos papas do Renascimento.
As relíquias eram muito importantes nesse tempo. Calvino certa vez satirizou as
relíquias dizendo que havia pelo menos 15 crânios de João Batista espalhados pela
Europa e pedaços da cruz suficientes para fazer uma cruz tão alta que ninguém veria o
topo.
Uma coisa que era moda na época eram as indulgências. As Indulgências foram que
motivaram Lutero a pregar as 95 teses, pois isso o incomodou mais do que qualquer
outra coisa. Havia um dominicano, de nome Johann Tetzel, do outro lado do rio
vendendo indulgências. Uma feira com atrações era criada e as pessoas vinham e
havia até Jingles como – “Quando a moeda no cofre tilintar a alma do purgatório vai
saltar”. As indulgências eram documentos, um certificado, que garantia, o Papa
garantia, aos fiéis poderem obter para si mesmos e também para as almas do
Purgatório, a remissão das penas temporais, seqüelas dos pecados.
O sistema do catolicismo não oferecia nenhuma esperança para as pessoas. Um
catecismo Católico Romano da época dizia assim: “Há três coisas que eu sei que são
verdadeiras e que deixam o meu coração pesado: a primeira perturba-me o espírito
porque sei que vou morrer, a segunda incomoda meu coração ainda mais, porque não
sei quando, e a terceira me incomoda acima de tudo: eu não sei para onde eu vou”.
Não dava para ter esperança com esse tipo de atitude por parte da Igreja; não é a toa
que a Reforma foi libertadora.

Erasmo e os Humanistas
Os humanistas eram pessoas que estudavam a humanidade, línguas, literatura e história,
ou seja, estudo de coisas ligadas ao homem, produção humana. Quando o estudo era de alguma
coisa do mundo natural era considerado uma coisa divina, porque foi Deus que criou. Não tem o
sentido que tem hoje, que humanista é a pessoa que só pensa no homem, e que o homem é o
centro do universo.
Eles também se preocupavam em reformar a igreja e de recuperar a Bíblia. O maior dos
humanistas foi Erasmo de Roterdã, mas antes de falarmos sobre ele vamos ver um pouco sobre
3 outros humanistas importantes. Um alemão, um francês e um inglês.


Humanistas Importantes
 Johannes Reuchlin (1455-1522)
 Era um alemão muito importante, pois era um especialista em hebraico. Desde
Jerônimo não tinha aparecido na Igreja um indivíduo que conhecesse hebraico como
Reuchlin. Ele e seus alunos foram responsáveis por preservar o Antigo Testamento
hebraico para nós, porque havia por parte da Igreja o desejo de destruir todos os
manuscritos escritos em hebraico, por considerarem que se tratava de Escritura dos
judeus. Reuchlin e seus alunos lutaram para que os manuscritos hebraicos
permanecessem vivos.
 Jacques Lefevre D’Étables (1450-1536)
 Um francês muito interessante porque escrevia comentários da Bíblia. Em 1512 ele já
escreveu que a justificação pela fé somente era o ensino paulino nas Escrituras. Muitas
vezes os protestantes franceses marcam o início da Reforma como 1512 porque eles
se reportam aos escritos de Lefevre. Ele traduziu a Vulgata para o Francês sob forte
oposição da Igreja (1530).
 Ele disse: “Se era adequado aos Romanos ter a Bíblia traduzida para o latim, porque
não seria para os franceses ter a Bíblia traduzida para o francês”. Ele realmente pegou
o espírito da coisa, como Jerônimo que não queria aprisionar a Palavra dentro do latim,
mas queria colocá-la na mão do povo, pois nessa época se falava latim, Lefevre queria
isso também em relação ao povo francês. Sofreu duras críticas da Igreja dizendo que
todo tipo de heresias apareceriam se a Bíblia caísse na mão do povo. Ele respondeu:
“Não são as pessoas simples que lêem a Bíblia que produzem as heresias. São os
intelectuais que lêem o latim que constroem cada uma delas”.
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Já como um senhor idoso, uns 80 anos mais ou menos, ele encontrou o jovem João
Calvino e também Guilherme Farrel. Os dois jovens foram grandemente inspirados por
Lefevre.
 John Colet (1466-1519)
 Um inglês muito importante para fortalecer o estudo do grego. Incentivou em Oxford o
estudo do grego. Ele disse: “Sem o grego nós não somos nada”. Isso incentivou muitas
pessoas a estudarem o grego, inclusive Erasmo. Isso faz com que muita gente retorne
ao estudo da língua original da Palavra. Isso não é pouca coisa, pois na época a
Palavra estava aprisionada dentro da Vulgata Latina. Esse retorno foi fundamental para
que tenhamos nossas Bíblias em português hoje.
Erasmo de Roterdã
 Roterdã é uma grande cidade da Holanda. Desiderius Erasmo era o maior especialista em
grego que havia em toda Europa. Tinha sido um monge agostiniano, mas não se dava
muito bem com a vida de monge, então foi autorizado pelo Papa a sair e se tornar um
estudioso a parte.
 Edição crítica do Novo Testamento
 Sua maior obra foi a Edição Crítica do Novo Testamento. Ele comparou manuscritos
antigos em grego com o conhecimento que ele tinha, ele era único nesse
conhecimento, produzindo então uma versão, considerada por ele a mais fiel, do Novo
Testamento.
 É nessa época que surge a crítica textual, a avaliação de manuscritos, várias fraudes
foram desmascaradas nessa época. Por exemplo, uma fraude grande da Igreja Católica
Romana que dizia que toda uma região da Itália havia sido dada pelo Constantino para
o Papa, inclusive tinha um documento atestando isso, foi provado que aquele
documento era do século VIII, e Constantino era do século IV. Isso só foi possível ser
constatados no época do Renascimento, por causa de alguns estudiosos que voltaram
para as línguas originais, e as estudaram.
 Outra fraude foi a de Dionísio o Pseudo-Areopagita, que se tornou pseudo nessa
época, porque descobriram que aquele texto não era do período que Paulo esteve em
Atenas.
 B.B. Warfield disse que todos nós somos devedores a Reuchlin e a Erasmo porque o
legado deles para nós foi a Palavra de Deus. Eles deixaram para nós a Palavra de
Deus.
 Eles são considerados reformadores porque queriam Reforma, mas não são
considerados protestantes, porque eles nunca deixaram a Igreja Católica Romana. Por
causa do período em que eles morreram, era o período da turbulência, um período de
transição.
 Erasmo x Lutero
 O problema dos humanistas erasmianos era que eles não gostavam muito de teologia.
Gostavam na análise textual, mas não da teologia, havendo então uma divisão entre
dois grupos de reformadores, os humanistas e os luteranos.
 A divisão ocorreu principalmente por causa de um livro que Erasmo escreveu chamado
Sobre o Livre Arbítrio. Lutero leu uma vez o livro, não gostou, leu outra vez, gostou
menos ainda, e quanto mais lia menos gostava, enfim, detestou o livro. Lutero resolveu
escrever um livro para responder ao livro de Erasmo. O livro é o famoso livro de Lutero:
Sobre a Escravidão da Vontade. Temos um resumo desse livro que se chama Nascido
Escravo. Lutero cria muito mais na eleição e predestinação do que o Calvino, talvez
seja um exagero, pois na verdade os dois criam, porque é bíblico.
 Lutero admirava o estilo e a elegância de Erasmo, mas ele disse que estava atrás de
substância, não de forma, e para ele o livro de Erasmo era um livro vazio.
 Houve uma grande discussão entre os dois, eles escreviam um para o outro, sobre
esse assunto, mas Erasmo não gostava de teologia, ele não queria discutir teologia,
não gostava de afirmações contundentes. Lutero disse: “Que se alguém não tem prazer
em afirmações claras, contundentes, esse alguém não pode ser cristão”.
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Entretanto ele agradecia ao Erasmo por ter focado no que era importante. E o que é
importante é como que o homem é salvo, e como que a graça de Deus é administrada,
e não ficou discutindo coisas periféricas como papado, indulgências, purgatório.
Erasmo, no livro dele, apresentou de maneira muito habilidosa a visão semi-pelagiana
da Igreja Católica Romana, em que Deus concede graça para a salvação, mas o
pecador tem dentro de si o poder de fazer o bem. Nossa salvação depende de
fazermos coisas boas e Deus nos ajuda a fazê-las. Ele usava a ilustração da criança
que quer pegar a maçã sobre a mesa, não consegue, então vem o pai e a ergue para
que ela pegue a maçã com a própria mão dela. A vontade é da criança, quem pega é
ela, mas com a ajuda do pai ela consegue pegar a maçã. Essa é a visão semi
pelagiana, pois nessa época o Armínio nem tinha nascido, típica da Igreja Católica
Romana.
Quando Lutero escreveu seu livro Sobre a Escravidão da Vontade, ele percebeu que
aquela era a sua declaração da verdade. Foi um livro em que Lutero pôs o coração. Ele
amava esse livro e tinha orgulho dele. Os luteranos costumam se sentir desconfortáveis
em relação a esse livro, eles não gostam, ficam em uma situação difícil, já que eles são
na sua maioria arminianos, mas Lutero era absolutamente firme na crença da
predestinação e eleição.
Muitos dos escritos de Erasmo são bons conselhos, mas não são boas novas. Foi isso
que Lutero percebeu.

1

Martinho Lutero (1483-1546)


Lutero – o soldado e seu Castelo Forte
 Seus altos e baixos
 Lutero é uma figura que vale a pena conhecer, um indivíduo fantástico, cheio de altos e
baixos. Já foi escrito muitos livros sobre a psicologia de Lutero, análises psicológicas
sobre ele, como ele era. D. M. Lloyd-Jones dizia que ele era um vulcão em erupção.
Um homem escolhido para ser o soldado do Senhor para libertar o povo de Deus do
cativeiro em que estava.
 Tudo nele é cheio de vida. As histórias de Lutero, suas frases, tudo é fascinante. É
absurda a quantidade de coisas que Lutero escreveu.
 Sofria constantemente de depressões, caindo muitas vezes em grande desânimo,
chamadas por ele de Noites Escura da Alma, uma dessas vezes ocorreu em 1527, dez
anos após ele ter pregado as 95 teses. Teve um problema de saúde muito sério, com
tonturas e desmaios. Nessa época a peste negra atacou Wittenberg e ele foi o único
professor que sobrou. No meio daquele clima ele teve um processo clássico de
depressão espiritual e escreveu uma carta a Melanchton, um amigo dele, assim:
“Completamente abandonado por Cristo, eu trabalhei sob as vacilações e tempestades
do desespero e da blasfêmia contra Deus”. Depois de algumas semanas assim ele
escreveu: “Finalmente, por meio das orações dos santos, Deus começou a ter
misericórdia de mim e tirou minha alma do inferno profundo”. É típico do Lutero, é um
indivíduo vivo.
 Liberto daquela Noite Escura da Alma, Lutero então escreveu um hino: Ein feste Burg
ist unser God (Castelo Forte é nosso Deus). Inspirado no Salmo 46:1- Deus é o nosso
refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este hino é um símbolo
perfeito da vida deste grande homem de Deus.
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Castelo forte é nosso Deus,
Espada e bom escudo;
Com seu poder defende os seus
Em todo o transe agudo
Com fúria pertinaz
Persegue Satanás,
Com ânimo cruel;
Astuto e mui rebel,
Igual não há na terra.

Se nos quisessem devorar
Demônios não contados
Não poderiam dominar,
Nem ver-nos assustados.
O príncipe do mal,
Com seu plano infernal,
Já condenado está;
Vencido cairá
Por uma só palavra.

A força do homem nada faz,
Sozinho, está perdido;
Mas nosso Deus socorro traz
Em seu Filho escolhido.
Sabeis quem é? Jesus,
O que venceu na cruz
Senhor dos altos Céus;
E, sendo o próprio Deus,
Triunfa na batalha.

De Deus o verbo ficará
Sabemos com certeza,
E nada nos perturbará
Com Cristo pôr defesa.
Se temos de perder
Família, bens, prazer,
Se tudo se acabar
E a morte nos chegar,
Com Ele reinaremos!

Seus inimigos
 Lutero tinha um grande inimigo. Isso está colocado no hino. Uma biografia recente tem
o título: Lutero, um homem entre Deus e o diabo. Quando ele foi convocado a
comparecer diante do imperador em Worms, já estava excomungado pelo Papa, seus
amigos o dissuadiram, mas ele respondeu: “Eu vou até lá, mesmo que eu encontre
tantos demônios quanto o número de telhas nas casas”. Seus amigos temiam pela vida
dele, e não era sem motivo, nós já vimos exemplos disso.
A Palavra fez tudo
 A igreja condenou o ensino de Lutero e o colocou sob excomunhão. Em 1521 ele foi
intimado a comparecer ao Concílio de Worms. Ele tinha 38 anos e ficou frente a frente
com o imperador de 21 anos, Carlos V (também rei da Espanha e dos Países Baixos).
Lá ele fez sua mais famosa declaração: “A menos que eu seja convencido pela
evidência das Escrituras ou por plena razão – já que eu não aceito a autoridade do
Papa ou dos concílios sozinha, visto que está claro que eles freqüentemente erraram e
se contradisseram – estou preso pelas Escrituras que citei e a minha consciência está
cativa à Palavra de Deus. Eu não posso e não vou reconsiderar, porque não é seguro
nem certo agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém”.
 Quando Lutero saiu dali foi seqüestrado em seguida, felizmente seqüestrado por
homens do bem, que estavam do lado dele. O que se crer, isso não tem uma
comprovação bem clara, é que havia outra emboscada para ele, do Imperador e do
Papa, para capturá-lo e matá-lo. Então Frederico, o sábio rei da Saxônia, mandou
homens dele que fizeram outra emboscada e seqüestrá-lo antes, o levando para o
castelo de Wartburg onde ele ficou protegido pelo rei, por 10 meses até poder voltar a
Wittenberg. Lá fez a tradução do Novo Testamento do grego para o alemão. Lutero
sabia o livro de Romanos inteiro em grego de cor.
 Naqueles 10 meses em Wartburg em que ele estava traduzindo o NT para o alemão,
fazendo a Palavra de Deus chegar ao povo alemão e ele sabia que havia uma luta
sendo travada. É famosa a ocasião em que ele jogou um tinteiro no diabo no castelo de
Wartburg. Essa história é famosa, e tem outra até que diz que foi o Diabo que jogou o
tinteiro nele, e ele só devolveu.
 Também teve que travar debates teológicos contra um grande número de inimigos
humanos. Isso fez com que ficasse cada vez mais firme nas doutrinas que foi
descobrindo.
 Logo esse Espírito de absoluta subserviência à Palavra de Deus tomou conta de
pregadores na Alemanha e em toda a Europa. Era o sola scriptura, somente as
Escrituras. Como Lutero deixou bem claro, concordaremos com os Pais da Igreja, com
o Concílio, com certeza, desde que esteja de acordo com a Palavra, senão eles
1





estavam errados, estavam enganados, essa parte jogaremos fora. Era exatamente
essa a atitude de Lutero e dos Reformadores.
 Já um homem velho, relembrando toda a reforma, Lutero disse em um dos seus
sermões: “Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a Palavra de Deus; não fiz mais
nada. E então, enquanto eu dormia, ou bebia cerveja de Wittenberg com meu Filipe e
meu Amsdorf, a Palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe
ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A Palavra fez tudo”. Esse é o
espírito, o Papa foi derrotado pela Palavra, não por Lutero, isso ele deixa bem claro.
 O mais impressionante é que ele morreu de morte natural. Se tinha um indivíduo na
história que não tinha como morrer de morte natural era Lutero. Ele não tinha medo de
morrer. O instrumento humano que fez com ele não morresse de morte matada, como
se diz, foi o Rei Frederico, o sábio, da Saxônia, coisa que o Savonarola não teve, não
tinha quem o defendesse.
Sua família
 Tinha grande preocupação com sua família. Algumas vezes ele disse que não queria
casar porque sempre colocava em risco sua família, pois sempre pairava sobre ele a
morte de um herege.
 Mas ele acabou se apaixonando por Catarina Von Bora, que havia sido uma freira. Ela
foi uma das 12 freiras que Lutero ajudou a fugir de um convento dentro de barris de
arenque. Ele tinha 42 e ela 26 anos quando se casaram. Ele amava essa mulher,
formando ali a primeira família cristã protestante. Cheia de amor uns pelos outros, mas
também com muito realismo, muito pé no chão. Uma unidade familiar forte.
 Lutero gostava de fazer brincadeira a respeito dela, ele a chamava de Meu Senhor
Catarina, por ser totalmente desorganizado. Ele disse que na maioria das coisas ele
deixava Katy lhe dizer o que fazer, nas outras era o Espírito Santo que lhe dizia o que
fazer. Tem cartas dele em que ele brinca assim: “Querida costela”. O maior tributo de
amor que ele poderia ter feito a ela foi chamar o livro de Gálatas, que ele amava
profundamente de minha Katie. Lutero disse que o casamento é a “escola da
santificação”. Lutero fez muitos comentários sobre essa escola. Nela ele podia ver com
mais clareza os seus pecados e os dela e eles podia se ajudar mutuamente a caminhar
com Deus.
 Lutero tinha uma família maravilhosa. Ele amava os seus filhos profundamente. Ele os
ensinou e também aprendia com eles. Há muitas histórias do relacionamento dele com
os filhos. Eles confiavam profundamente nele. E ele aprendia lições com Hans,
Magdalena, Martin, Paul e Margaretha.
 Quando Magdalena, sua filha de 13 anos, morreu em seus braços, a sua fé falhou. O
historiador Steve Osment disse: “Não sei de nenhuma outra ocasião na vida de
Martinho Lutero em que sua teologia e fé não foram páreo para os inimigos que o
ameaçavam. Ele desafiou o imperador e os príncipes alemães e diversos papas. Ele
amaldiçoou e insultou o diabo. A sua teologia só lhe falhou verdadeiramente na morte
de um filho”. Lutero sofreu como nunca. Por fim ele foi capaz de dizer: “É tão estranho
saber que ela está feliz no céu e eu tão triste aqui”.
 Quando a outra filha, Margaretha, dois anos depois, também parecia que ia morrer, ele
disse que não ficaria tão bravo com Deus como ficou da primeira vez. Levou um bom
tempo para Lutero voltar a confiar e amar a Deus novamente.
Seus erros
 Lutero também cometeu erros. Ele tinha dito que o cristão era simul iustus et pecator –
Ao mesmo tempo justo e pecador. Lutero disse: “O cristão sabe e sente três coisas a
respeito de si mesmo: somos sempre pecadores, estamos sempre nos arrependendo e
somos sempre perdoados”. O professor David B. Calhoun quando vai falar dos erros de
Lutero ele diz assim: “Se o Lutero estivesse ali sentado, ele diria assim – erros não,
pecados”. Ele não é diferente dos outros personagens, inclusive da Bíblia, que sempre
tem defeitos e seus erros, alguns graves.
 Quatro coisas principalmente foram erros dele: sua participação na guerra dos
camponeses, em que ele apoiou o uso de armas para conter os camponeses; sua
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recomendação de bigamia secreta a Filipe de Hesse; sua atitude para com os judeus,
bastante negativa; e sua linguagem e modos grosseiros.
 Morreu em 1546 com 62 anos em uma viagem em que ele estava indo para tentar
resolver uma briga entre dois irmãos, e levou seus três filhos com ele.
 É um personagem fascinante. As pessoas costumam gostar de Calvino, mas amam
Lutero. É porque ele é tão humano.
A Teologia de Lutero
 Uma frase de Lutero: “Por aquela única rocha que chamamos de doutrina da
justificação pela fé somente, nós queremos dizer que somos remidos do pecado, da
morte e do diabo, e somos feitos participantes da vida eterna, não por auto-ajuda, mas
por uma ajuda externa, somente pela obra do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo”.
Aqui ele fala que a justificação pela fé somente é que nos salva, é dessa maneira que
somos salvos. Não porque nós nos ajudamos, mas porque Jesus Cristo fez a obra em
nosso lugar.
 sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus christos Somente as Escrituras, somente a fé,
somente a graça, somente Cristo, é tudo a mesma coisa para Lutero. Levou muito
tempo para Lutero chegar a essas afirmações, nesses 4 lemas da Reforma.
 O texto que importunou Lutero a vida toda foi Rm 1:17 - “visto que a justiça de Deus se
revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé”. Incomodava
muito Lutero porque essa idéia de justiça de Deus, significava a justiça que Deus
requer, e se essa justiça que Deus requer esta revelada no Evangelho, então para ele o
Evangelho é a própria lei. E que boas novas é que tem isso, nada de novo. Ele tinha
crescido na fé Católica Romana, que dizia mais ou menos o seguinte: Dê o melhor de
si. Faça o máximo que puder. Deus faz a parte dele e você faz a sua. A sua era o que a
igreja lhe dizia para fazer. Lutero sentia que era impossível cumprir a parte dele, e se
perguntava o quanto é o bastante? O quanto é o máximo possível? Quanto que ele
tinha que fazer para conquistar a salvação?
 Ele teve várias crises em relação a isso. A primeira foi quando ele caminhava pelo
campo e uma grande tempestade o alcançou e ele achou que ia morrer. Ele então
pediu a Santa Ana (protetora dos mineiros) que o livrasse e em troca ele se tornaria um
monge. Era o primeiro ano da escola de direito. A tempestade não o matou e ele
cumpriu a promessa. Tornou-se um bom monge, dos melhores. Ele realmente tentou
ser o melhor que ele pudesse ser. Por exemplo, ele tinha que se confessar, então ele
se confessava vária vezes por dia, e quando a noite lembrava de alguma coisa que ele
ainda não tinha confessado, então ele acordava o confessor dele , que era um outro
monge mais velho, para confessar esse outro pecado que tinha vindo a mente dele. O
confessor se irritou tanto com ele que chegou a lhe dizer: “saia e faça alguma coisa
realmente ruim, como matar seu pai, aí venha e confesse isso”. Ele corria atrás da
salvação. Ele disse que se algum monge pudesse ser salvo pelo seu monasticismo
seria ele
 Outra crise que ele teve foi quando foi ordenado padre finalmente e foi oficiar sua
primeira missa. Quando ele ergue a hóstia e tinha que dizer hoc est corpus meum, este
é o meu corpo, ele teve um colapso e não conseguiu seguir em frente. Deus não era
uma solução para ele, era um problema. Ele estava dentro daquele pensamento que a
Igreja Católica Romano tinha implantado em tanta gente. Uma vez ele chegou a dizer
para um amigo: “Eu não amo a Deus. Eu odeio a Deus.” Isso só o fez sentir-se ainda
pior. Agora ele tinha acrescentado a blasfêmia.
 Ele tornou-se professor em Wittenberg e de 1513 a 1517 ele já tinha ensinado os livros
de Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. É interessante como Deus usa, porque
esses 4 livros são livros peculiares para alguém que tem que chegar a uma conclusão
como Lutero chegou de que a salvação é pela fé somente. Enquanto ele estudava
alguma luz começou a brilhar quanto ao entendimento de Rm 1:17
 Finalmente, a experiência da torre, onde ficava o quarto de estudo dele no mosteiro. A
justiça de Deus revelada no Evangelho não é a justiça que Deus requer, mas a justiça
que Deus dá. Salvação não é uma obra, é um presente. Isso é transformador. Então ele
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diz: “Ali eu senti que tinha nascido de novo e entrado no paraíso por portas
escancaradas”. “Tanto quanto eu odiei a expressão justiça de Deus, eu agora a
amava”. Esse entendimento norteou depois toda a vida dele.
 A linguagem do catolicismo escolástico tinha sido: “se fizeres isso, receberás aquilo”.
Agora era “porque recebeste isso, farás aquilo”. Completamente o inverso.
 O historiador Kurt Aland disse: “o mundo inteiro entrou em colapso por causa de uma
descoberta exegética”. Por causa da interpretação certa de um texto bíblico. O ponto
central de Lutero sempre foi a graça. Tudo mais é secundário. Ele dizia que quem
procura encontrar a salvação fazendo obras é como a terra seca tentando produzir
chuva. A chuva vem de cima, do céu.
Metodologia: oratio, meditatio, tentatio
 Outro aspecto interessante é a metodologia de Lutero na teologia. Graça era o
fundamento. Mas a metodologia tinha três pontos: – “Oratio, Meditatio, Tentatio” oração, estudo e meditação e o terceiro e muito importante para Lutero era o teste,
prova. Ele dizia que tudo o que nos acontece nos ensina a sermos melhores teólogos.
Dúvida, temores, alegria, pavor, pânico, tristeza, desolação, essas coisas que invadem
nossa vida nos ensinam a sermos melhores teólogos. “É vivendo, morrendo, e até
mesmo sendo condenado que alguém se torna um teólogo. Não é à toa que Davi era
um teólogo tão extraordinário. Veja tudo que ele passou. Ele sofreu tanto que pôde
escrever os Salmos”. Davi conheceu a Deus por causa da vida que teve. Deus nos
ensina quem ele é pelas coisas que passamos. É importante para nós como cristãos
lembrarmos isso.
 Lutero não escreveu uma teologia sistemática como Calvino fez. Sua teologia se
conhece por meio de todos os seus inúmeros escritos. Aparece no seu amado Pequeno
Catecismo que ele escreveu para o seu povo simples. Também na confissão de
Augsburgo de 1530 (Melanchton).
Philip Melanchthon (1497-1560)
 Philip Melanchthon (1497-1560) – Melanchton era professor de grego em Wittenberg
desde os 21 anos e foi o grande amigo de Lutero. Era o típico intelectual. Enquanto
Lutero era explosivo e parecia um vulcão, Melanchton era um tipo tranqüilo e
sossegado. Lutero era do tipo que quando brigava com alguém o colocava na lista de
inimigos e não queria mais papo.
 Melanchton permaneceu amigo de Erasmo e foi grande amigo de Calvino também, os
dois se correspondiam. Bem interessante as correspondências deles. Eram homens de
idades mais próximas, mesma geração.
 Tinha uma personalidade tímida e medrosa. Sempre esperava que alguma coisa ruim
fosse acontecer. Lutero tinha que freqüentemente encorajá-lo.
 Era um hábil teólogo e Lutero chegou a dizer que o seu livro Loci Communes, que era
um tipo de teologia sistemática, deveria fazer parte do cânon. Claro que ali ele estava
vendo a teologia dele retratada por isso o exagero.
 O problema é que Melanchton mais tarde se afastou da teologia de Lutero, indo na
direção de Erasmo. Foi abandonando o monergismo (Simplesmente significa que é
Deus quem faz com que os ouvidos ouçam e os olhos vejam ) estrito de Lutero
(somente graça e somente fé) e sua crença na predestinação e começou a propor um
sinergismo em que o homem ajuda na sua salvação (Erasmo). O pensamento luterano
arminiano nada tem a ver com Lutero, tem a ver com Melanchton.
 Uma frase de Melanchton: “O Espírito Santo e a Palavra agem primeiro na conversão,
mas a vontade do homem não é completamente inativa; Deus atrai, mas atrai aquele
que está disposto, porque o homem não é uma estátua.” (1555). Frase que pode ser
colocada na boca de qualquer arminiano com total tranqüilidade. Nessa época Lutero já
tinha morrido há 9 anos.
 Também começou a abandonar a idéia de Lutero da consubstanciação (moveu-se mais
na direção do entendimento de Calvino).
 As posições de Melanchton causaram muita confusão no meio Luterano só resolvidas
por meio do livro da Concórdia.
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Melanchton, dos reformadores foi o que mais tentou aproximar os protestantes de volta
para a Igreja Católica, foi o que mais manteve conversações pois era um indivíduo de
personalidade conciliadora. Não gostava de ficar lutando, não era um soldado.
Johann Tetzel e as Indulgências

Indulgência
Indulgência
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Bula Papal

Quarto de Lutero
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Zwinglio (1484-1531)
É um reformador muito esquecido. Acabou ofuscado pelo Lutero, seu contemporâneo, e
por Calvino que veio depois dele, e que foi maior do que ele. Um outro motivo é que ele viveu
pouco, pois morreu em batalha não tendo o mesmo tempo que os outros tiveram.


Ulrich Zwinglio
 Zurique.
 Ele nasceu só 7 meses depois de Lutero, na Suíça, da parte que fala alemão, porque a
Suíça é formada por cantões, onde existe línguas diferentes em cada um deles,
francês, alemão, italiano e romanche. Filho de camponeses. Formou-se na escola dos
humanistas e assumiu o pastorado de uma grande igreja em Zurique. Lá começou a
sua obra reformadora.
 Foi influenciado por Erasmo no seu gosto pelas Escrituras, e também grandemente
influenciado por Lutero e seus escritos.
 O movimento da reforma Suíça é um movimento independente. Ele acontece paralelo.
Não tem influência de Lutero, a não ser dos escritos, daquilo que tem sido divulgado
em termos de déias. Não existe troca de pensamentos entre os dois, cada um trabalha
independentemente.
 Já no início da Igreja onde ele era o pastor, implantou um modelo de pensamento
completamente novo, em que tudo tinha que ser baseado nas Escrituras. Ele levou isso
tão a sério que mesmo tendo um grande talento musical e sendo um bom músico, tirou
todos os instrumentos musicais da Igreja, ficando só o que a Bíblia mandasse que
tivesse. Diferente de Lutero a conversão de Zwinglio foi gradativa. Era um padre
Católico Romano que aos poucos foi reformando a sua Igreja trazendo para dentro das
Escrituras.
 Grande pregador, extremamente capaz. Arrumou confusão com o Papa várias vezes,
porque trabalho contra o arregimentamento de jovens suíços para ser mercenários nas
tropas do Papa, achava isso um absurdo. Pregava também contra as indulgências.
 No ano em que assumiu o pastorado, a peste atingiu Zurique, em 1519, e o que
geralmente acontecia nessa situação, às pessoas saiam da cidade. Alguém chegou a
observar que naqueles tempos os médicos e os pastores eram os primeiros a sair, mas
Zwinglio ficou, ganhando respeito da população por ter ficado para cuidar daquelas
pessoas. Acabou ficando doente também, quase morrendo, mas essa experiência o
fortaleceu e com muito mais vontade de trabalhar para a glória de Deus.
 67 artigos
 Em 1523 chegou a hora de Zurique decidir o que ele seria em termos de religião,
Protestante ou Católico Romano. Nessa ocasião o Zwinglio foi escolhido para ser o
defensor do protestantismo, e por ocasião disso escreveu os 67 artigos, que são
parecidos com as 95 teses só que mais avançados. As 95 teses têm um tom muito
Católico Romano, causa uma certa decepção para quem lê, porque era tudo muito
novo, era um monge agostiniano escrevendo para o Papa, chamando a tenção para a
Igreja como um todo, mas ele tem em vista que o Papa abra os olhos. Os 67 artigos
têm um tom muito mais protestante.
 O que acabou acontecendo na hora da decisão é que não veio alguém do lado Católico
Romano defender sua causa, pois não tinha alguém que quisesse enfrentar Zwinglio no
debate. Zwinglio então não teve dificuldade de convencer os líderes da cidade de que
Zurique deveria se tornar uma cidade Protestante.
 Teologia de Zwinglio
 sola scriptura, soli deo gloria – como teólogo ele foi um teólogo da Bíblia. Ele cria, como
Lutero, em sola scriptura, só que ele levou sola scriptura muito além, como já vimos no
caso dos instrumentos musicais. Achava que tudo tinha que estar sob as Escrituras
dentro da Igreja. Ele criou o que ele chamou de “teste das Escrituras”. Ele disse: “Eu
comecei a testar cada doutrina por essa pedra de toque. Se eu visse que um ensino
podia resistir ao teste eu o aceitava. Se não, eu o rejeitava”. Ele começou a usar o teste
não só para doutrina, mas para tudo, como já vimos um exemplo.
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Adoração, por exemplo. Lutero achava que se a Bíblia não proíbe alguma coisa pode
fazer, com isso a Igreja Luterano ficou com muitas das práticas medievais, pois Lutero
achava que não tinha porque eliminar. Já o Zwinglio, revolucionou, tirou todas as
imagens da Igreja, acabou com as vestes especiais, tirou os crucifixos, acabou com os
dias santos, removeu os instrumentos musicais, por achar que tudo isso não havia
ordem na Bíblia para serem utilizadas.
 Zwinglio teve problemas nos 12 anos que foi líder da Reforma em Zurique, porque
havia pessoas que achavam que ele estava indo muito devagar. Ele estava indo muito
mais rápido que Lutero e ainda assim tinha gente que achava que ele estava indo muito
devagar.
Zwinglio x Lutero
 Um episódio triste do Protestantismo foi a divisão desses dois ramos. Na verdade eles
nasceram independentes, por isso é difícil classificar como uma divisão, mas eles
poderiam ter crescido mais unidos. Eles não ficaram unidos, porque não houve
entendimento entre Zwinglio e Lutero quanto a Ceia do Senhor. Zwinglio defendia a
Ceia como memorial à morte de Cristo e Lutero defendia a consubstanciação, ou seja,
junto com os elementos esta a presença de Cristo. Zwinglio tentou conversar, mas com
o Lutero não teve conversa. Ele bateu na mesa e disse: “Esse é o meu corpo, a Bíblia
diz e nós cremos”. Zwinglio insistiu e disse que eles também crêem na Bíblia e ela não
diz isso.
 Ocorre divisão por diferença de interpretação não por diferença de autoridade das
Escrituras. Então na verdade não é uma divisão, mas uma perda da oportunidade da
união. Marburg foi o local em que eles se encontraram.
 Zwinglio estava sempre envolvido em política, economia e questões militares. Ele
achava que o cristão deveria se envolver em todas as áreas da vida e todas elas
deveriam ser atingidas pelo Evangelho. Cristo é o transformador da cultura. Por isso
vemos nele soli deo gloria, pois tudo é para a glória de Deus. Até mesmo a espada
poderia ser usada se fosse necessário defender a verdade. Zwinglio morreu numa
dessas batalhas com um cantão católico em 1531 (era capelão das tropas e andava
armado). Por isso teve pouco tempo para escrever, e é pouco conhecido. Entretanto
depois veremos que Calvino segue a linha dele, e a Reforma Suíça será tocada para
frente em Genebra, pegando muita coisa que Zwinglio já tinha estabelecido.
 Para eles o que se crer é fundamental, pois é a fé que te salva. Lutero no seu estilo
todo seu chegou a dizer: “Prefiro tomar sangue com um papista do que mero suco com
um Zwingliano”.
 Seu sucessor em Zurique foi seu genro, que já trabalhava com ele, Heinrich Bullinger.
Heinrich Bullinger (1504-1575)
 Heinrich Bullinger foi outro reformador pouco conhecido, mas extremamente influente
por meio de sua pregação e de suas cartas. Os historiadores hoje estão descobrindo a
sua influência. Ele escreveu 12.000 cartas. Zurique tornou-se uma agência de notícias.
 A Segunda Confissão Helvética (1566) é outra obra magistral de Bullinger.
 A influência desses dois homens sobre e em conjunto com Calvino, os huguenotes na
frança, os holandeses, os puritanos da Inglaterra e os escoceses é enorme e
fundamental para a existência de um enorme número de igrejas Protestantes hoje.
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Radicais da Reforma
Sempre que há uma Reforma tão forte como essa que estava acontecendo, com tantas
transformações acontece também o surgimento de movimentos radicais, que levam a coisas
extremas, longe de mais.


Alemanha
 Quando Lutero ficou exilado em Wartburg, outro professor de Wittenberg assumiu o que
vinha acontecendo, esse professor se chamava Andreas Bodenstein Von Karlstadt.
 Karlstadt
 Ele radicalizou mais. Assim que Lutero saiu ele foi às Igrejas arrancou todas as
imagens, coisas que o Lutero não faria. Um problema de velocidade, ele estava
fazendo muito rápido.
 Müntzer
 Em 1524, outro luterano de nome Müntzer organizou um levante de camponeses contra
os nobres na cidade de Allstedt, é o uso político do que esta acontecendo. Lutero não
concordave com esse tipo de atitude, porque não é assim que se ganha essa batalha,
não é com armas humanas que se vence essa luta. Lutero, em uma pregação, chamou
a estes de “espíritos arruaceiros e assassinos”.
 Karlstadt se incomodou com essa referência não muito elogioso de Lutero, inclusive
pelo fato de ele ter sido colocado junto com Muntzer nesse comentário. Por isso foi
tomar satisfação com ele.
 Muntzer reagiu pregando aos camponeses contra Lutero chamando-o de irmão porcogordo e irmão vida mansa.
 Toda grande reforma na igreja costuma trazer consigo divergências de opinião,
divergências de ritmo das mudanças e também um aproveitamento do momento
político. Lutero teve que lidar com tudo isso. Às vezes bem, às vezes mal.
 Lutero disse sobre o ritmo da reforma em Wittenberg: “A causa é boa, mas houve
pressa demais. Porque ainda há do outro lado irmãos e irmãs que pertencem a nós e
que ainda precisam ser ganhos”.
 Os mais radicais começaram a dizer que a escritura deveria ser ouvida, mas não só
ela, o autor das Escrituras também, o Espírito Santo. Começaram a aparecer os
pregadores visionários que diziam que recebiam informações do que fazer diretamente
do Espírito Santo, levando o povo em direções perigosas. Lutero disse, a respeito
destes: “Esses são os que engoliram o Espírito Santo, com penas e tudo”.
 Em Zurique, no dia 21 de janeiro de 1525 um homem chamado Conrad Grebel batizou
um outro homem de nome George Blaurock que depois batizou outras pessoas. Até aí
tudo bem, o problema é que esses homens já haviam sido batizados quando bebês na
Igreja Católica Romana. Isso gerou um grande problema porque esses homens
estavam sendo batizados pela segunda vez. Foi o começo do movimento Anabatista.
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Anabatistas
 Esses homens eram irmãos e amigos de Zwinglio. Foi a pregação dele que os levou a isso,
porque é o que as escrituras dizem e nada mais. Só que não era esse o entendimento da
Igreja, de que podia ser batizado novamente já que foi batizado quando bebê e não
entendia coisa alguma, então aquele batismo não tinha valor. Isso estava contrariando
muitos séculos de um entendimento diferente. Eles foram sempre perseguidos não só por
Católicos Romanos, mas também por Protestantes. Eles sofreram muito. 85% deles foram
mortos por Católicos Romanos, que os queimavam, e 15% por Protestantes, que os
afogavam.
 Esses indivíduos defendiam o batismo de crentes, como os batistas fazem hoje, defendiam
a liberdade religiosa. Ninguém sabe se eles diriam isso se fossem maioria, porque é muito
bonito de dizer quando se é minoria. E defendiam a separação da Igreja em relação ao
Estado.
 Havia alguns que eram muito radicais que queriam um sola scriptura levado ao extremo
ignorando toda a História da Igreja começando do zero ali. Coisa que nenhum dos
Reformadores queria fazer de maneira alguma. Um anabatista disse o seguinte: “Tolo
Ambrosio, tolo Agostinho, tolo Jerônimo, tolo Gregório, dos quais nem um só conhecia o
Senhor, nem foi enviado por Deus para ensinar. Pelo contrário, eram todos apóstolos do
anti-cristo”. Claro que isso é um indivíduo não era o pensamento de todos. Os anabatistas
se chamavam de Irmãos Suíços. Eles não gostavam da história da igreja.
 O rebatismo não era só um pecado, era um crime punido pelo poder público, por isso que
eles eram queimados, afogados.
 De novo, esses homens não esperaram por uma decisão da igreja. Se a igreja não faz o
que eles crêem então eles mesmo fazem, porque, segundo os mais radicais, o Espírito
Santo já decidiu.
Münster
 Por fim, é marcante o que aconteceu na cidade de Münster. Os anabatistas conseguiram
tomar o poder da cidade e aí expulsaram os Católicos Romanos e Protestantes e
estabeleceram uma teocracia nos moldes do Antigo Testamento (esperavam a vinda do
Reino de Deus) onde todo tipo de barbaridade acontecia. As pessoas eram condenadas
por qualquer coisa, havia poligamia.. Por fim, um exército de Católicos e Protestantes se
uniram, coisa rara, para atacar a cidade e retomá-la. Eles então foram perseguidos e foram
mortos os líderes do movimento.
 Diante da ruína de Münster, um grande líder surgiu para os anabatistas, Menno Simmons.
Menno Simmons
 Era um padre Católico Romano que via que os anabatistas eram um movimento de Deus e
que eles eram como ovelhas que não tem pastor. Ele abandonou a Igreja Católica Romana
e foi ser líder deles na Holanda. Dele temos Igreja que existe até hoje, a Igreja Menonita.
 Legado dos anabatistas: separação igreja estado, liberdade religiosa e batismo de crentes.
 Os anabatistas são os antepassados dos batistas? Se for feita uma análise histórica
veremos que não é verdade. As idéias deles influenciaram os primeiros batistas, pois eles
fizeram uma interpretação da Palavra que pode estar certa, e foram checar e acabaram
concordando, mas os batistas são originários dos puritanos da Inglaterra.
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Calvino (1509-1564)






Jean Cauvin
 Francês nascido em Noyon, cidade próxima de Paris. Sua infância e juventude foram
grandemente controlada por seu pai. Era o segundo de 3 filhos, mas já desde pequeno
percebia-se que era um indivíduo com inteligência acima do comum, por isso seu pai tinha
grandes planos para o seu promissor filho. Seu pai era ambicioso e assistente do bispo de
Noyon. Ele queria que seu filho estudasse e se tornasse um padre e fizesse carreira dentro
da Igreja então arranjou para que o ele fosse educado junto com os filhos de uma família
aristocrática. Mais tarde seu pai muda de idéia, vendo que a advocacia esta melhor, quis
que seu filho estudasse Direito. Foi o que ele fez, estudou em duas das melhores
faculdades de direito daquela época (Orleans e Bourges). Mas ele não queria ser nem um
padre e nem um advogado. Ele queria ser um acadêmico e intelectual e se dedicar aos
estudos acadêmicos.
 Escreveu um livro, aos 23 anos, um comentário de um livro do filósofo Sêneca, mas parece
que não deu muito certo. Só que depois que ele escreveu esse livro uma coisa aconteceu,
ele foi convertido por Deus. Não sabemos detalhes porque Calvino era um homem
introspectivo que não falava dele, nunca. A maior parte das informações que temos sobre
ele está na introdução que ele fez do comentário do livro de Salmos. Nós não sabemos o
que o conduziu a Cristo, que deve ter sido entre 1532 e 1534, mas sabemos que ele
estava lendo Lutero, pois em um dos seus escritos ele chama Lutero de meu pai em Deus.
Genebra (Farel)
 Local onde ele atuou e é famoso por isso, Genebra. Isso porque ele fez o Bendito Desvio,
pois na verdade ele queria ir para Estrasburgo, na França, onde queria se refugiar e se
dedicar aos estudos e ao Senhor, escrevendo livros, estudando teologia, etc. Estrasburgo
já era uma cidade protestante. Por causa da guerra entre Carlos V, e Francisco rei da
França, bem na fronteira foi obrigado a fazer um desvio mais ao sul por Lyon e passar por
Genebra para então ir para Estrasburgo via Suíça. Isso então é conhecido como Bendito
Desvio, porque o fez cair em Genebra.
 Em Genebra conheceu um homem chamado Guilherme Farel que estava cuidando de
trabalhar a Reforma lá. Grande pregador o Farel, forte, inflamado. Farel percebeu que
Calvino era a pessoa certa para trabalhar com ele, pois precisava de alguém que desse
suporte intelectual, com capacidade de entendimento das Escrituras para a pregação dele.
 Calvino educadamente disse que não, que o plano dele era ir para Estrasburgo e que não
tinha plano de ficar em Genebra, nem de trabalhar na Igreja. Aqui então foi o famoso
episódio em que o Farel amaldiçoa ele e seus estudos se ele não assumir a função que
Deus o esta chamando para fazer aqui e agora. Farel tinha um jeito especial de
convencer as pessoas. Isso realmente impactou o Calvino, podemos ver quando ele
escreveu: “Farel pediu a Deus que amaldiçoasse meu retiro e a tranqüilidade dos meus
estudos se eu me esquivasse e recusasse ajuda quando a necessidade era tão urgente”.
 Calvino e Farel passaram dois anos trabalhando na igreja em Genebra, organizando-a,
pregando as Escrituras, catequizando as pessoas, estabelecendo a disciplina. Mas os
genebrinos não estavam prontos para eles, pois ele também exageravam não sabendo
lidar com elas. Deus ia preparar o Calvino depois, ainda não era a hora de ele fazer a obra
dele. Para demonstrar o desagrado do povo eles colocavam o nome do cachorro Calvino,
para poder chutá-lo quando incomodava. Eles jogavam pedras na janela quando o viam
estudando. A relação entre o pastor e a igreja não estava muito boa.
 Eles foram convidados a se retirarem da cidade, e eles assim o fizeram. Calvino foi então
finalmente para Estrasburgo.
Estrasburgo (Bucer)
 Lá ele começou a fazer o que sempre quis, estudar. Foram anos maravilhosos para ele.
Conheceu alguém que foi muito importante na vida dele, uma grande influência, o
reformador daquela cidade, Martin Bucer. Era um indivíduo um pouco mais velho, era o
líder da Reforma lá. Convidou Calvino para ajudá-lo na Igreja e não ficar só estudando.
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Bucer havia sido convertido ao protestantismo por uma pregação de Lutero em
Estrasburgo. Vemos aqui como Deus estava trabalhando. Era um escrito influenciando o
outro ou uma pregação. Era assim que Deus vai fazendo a obra.
 Calvino com o Bucer aprendeu a lidar com as pessoas, a se interessar pelas dificuldades
delas. Havia lá uma igreja de 500 pessoas, com refugiados franceses onde Calvino
pregava e aconselhava diariamente. O próprio Calvino era um refugiado francês, pois ele
tinha ido para Estrasburgo também para se proteger. Em 1536 ele tinha escrito a primeira
edição das institutas, na França, e o livro não foi muito bem recebido pela Igreja, ele queria
ir para uma cidade que já fosse protestante.
 Deus queria que Calvino fizesse um seminário com Bucer, lá ele aprendeu a ser um
pastor. Foi lá também que ele encontrou a sua esposa.
Família
 Idelette de Bure, uma viúva com dois filhos. Eles se amavam muito, mas só durou 9 anos,
pois ela faleceu. O único filho que tiveram juntos morreu com poucos dias. Calvino disse
que foi uma ferida profunda, mas confortava a ele a certeza de que Deus também é um Pai
e Ele sabe o que é melhor.
Genebra de novo
 Em 1541, Genebra percebeu que precisava de Calvino e uma comissão o chamou de
volta. Ele passou o resto da sua vida como pastor da igreja de São Pedro em Genebra. No
testamento dele ele se identifica com Ministro da Palavra de Deus em Genebra.
 Por 23 anos ele pregou ao povo de Genebra, numa média de 5 sermões por semana.
Pregava sem anotações só que o povo anotava as pregações dele e por isso existem hoje
cerca de 2000 sermões de Calvino conservados em francês.
 Se preocupava muito em fazer pregações expositivas, que é característica da linha
reformada, os textos da Palavra seqüencialmente como eles aparecem. Isso foi levado tão
a sério pelo Calvino que ele foi para Estrasburgo, pois tinha sido expulso, e quando ele
voltou, no domingo seguinte, e apesar a apreensão do povo quanto ao que ou como ele
pregaria, ele simplesmente pegou, abriu a Bíblia e disse: “Há 3 anos atrás quando saí
daqui eu parei nesse texto e por favor abram a Bíblia nesse texto...”. Ele então continuou a
pregação expositiva dele do mesmo texto em que ele havia parado.
 Foi um grande reformador. Achava que a Igreja, a vida pessoal, a adoração, a cultura, e
toda a existência humana deveria estar sob o controle de Deus e ser transformada pela
Palavra de Deus.
 B.B. Warfield disse que “Calvino encontrou o protestantismo como um bando e
transformou-o num exército”. Ele é o grande organizador do Protestantismo. Não temos
como fazer o cálculo da influência desse homem, mas o que aconteceu em Genebra
nesses 23 anos é uma coisa incrível. Começa a vir gente de todos os lugares da Europa
aprender em Genebra, por exemplo, huguenotes da França, escoceses como John knox,
puritanos da Inglaterra. É um centro irradiador.
 É muito interessante quando se lê a história dos mártires da Guanabara, os huguenotes
franceses que vieram à baia da Guanabara, no início do século XVI, e uma carta de um
deles pedindo para Calvino que enviasse pastores para eles porque eles não tinham algum
pastor. Calvino mandou. A influência do Calvino é gigantesca, ele chega a influenciar o
Brasil recém descoberto. Não só Calvino, mas Genebra também, e sua escola. Os
portugueses depois mataram todos, por isso não foi para frente.
 Há pessoas que dizem que Calvino foi uma espécie de ditador em Genebra. Nada mais
distante da verdade. Ele nem sequer tornou-se cidadão da cidade – ele não podia votar
nas eleições. Ele nunca se tornou cidadão de Genebra, ele era um francês. Ele era
consultado freqüentemente e opinava nos assuntos da cidade, por conhecer muito as
Escrituras, e as autoridades tomavam as decisões, mas ele não mandava em nada.
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Serveto
 Heresia era condenada não só pela igreja, mas pelo poder público. Era assim em todo
lugar no século XVI. Serveto foi queimado em 1553 por blasfêmias contra a Santa
Trindade. A participação de Calvino é considerada pelos historiadores periférica, mas ele
teve participação e não se opôs à decisão do conselho da cidade, ele apenas pediu que
ele não fosse queimado, por achar essa forma de morte muito cruel. Até os Católicos
Romanos fariam isso, só não fizeram porque ele fugiu, mas já estava julgado e condenado
por eles.


O ano de 1559 foi um grande ano em Genebra. Foi o ano da última e definitiva edição das
Institutas. Apenas 5 anos depois Calvino morreu aos 55 anos. Seu sucessor na igreja e na
academia de Genebra foi seu companheiro e amigo Teodore Beza. Beza escreveu na sua
morte: “Agora que Calvino está morto, a vida será menos doce e a morte menos amarga”.



Comentário
 Calvino queria mandar uma carta para seu amigo Pierre Viret. Viret era um reformador em
Lausanne. Um dia Calvino queria mandar-lhe uma mensagem e a forma que ele encontrou
foi pedir a dois alunos da academia de Genebra. Ele selou a carta e entregou a carta a um
dos alunos. Depois pensou um pouco e escreveu outra carta e entregou ao outro aluno. Os
dois então saíram e lavram a carta para Viret que recebeu as duas cartas. Ele leu a
primeira que dizia respeito ao assunto que Calvino tinha que tratar com ele. Aí ele abriu a
segunda: “Caro Viret, não tenho algo a acrescentar à primeira carta, mas quando vi que
esse estudante ficou desapontado ao ver que ele não tinha nenhuma carta para levar a
Lausanne, pensei em escrever-lhe esta outra. Por favor, aja com surpresa ao lê-la”. Nesse
episódio podemos ver o incentivo que Calvino dava às pessoas, o cuidado que ele tinha
com seus alunos. Ele se preocupou e percebeu que o outro ficou desapontado por não ter
alguma coisa para levar.
 O Calvino é muito interessante pelo que Deus fez com ele. Ele queria ser um intelectual e
Deus queria que ele fosse um pastor, e foi fundamental para o que veria depois.
Teologia de Calvino
 Institutas da Religião Cristã
 O grande livro de Calvino chama-se Institutas da Religião Cristã. Começou com um
livreto em 1536 e chegou a 4 livros, com 80 capítulos. De 225 páginas para mais de
1500.
 A cada edição, Calvino expandia seu livro. Também reorganizava como ele fez com a
famosa mudança da doutrina de predestinação que vinha logo no início quando ele fala
sobre Deus (providência). Depois ele jogou isso quando ele falou da vida cristã, logo
depois da oração. Ele fez esse arranjo porque entendia que a predestinação não servia
para alcançar uma pessoa, mas para dar conforto para quem já é cristão. Teodoro de
Beza acaba colocando de volta no início, não entendeu a intenção de Calvino.
 Ele ia acrescentando apoio que ele ia estudando e descobrindo nos Pais. Crisóstomo e
Bernardo de Claraval eram os seus favoritos, junto com Agostinho. Uma vez ele chegou
a dizer: “Agostinho é totalmente nosso!” É claro que há um lado católico de Agostinho
que Calvino não pegou.
 Ele ia expandindo conforme ia vivendo a condição de pastor. Ele exemplifica o que
Lutero havia dito. Também ele ia estudando cada vez mais a Palavra melhorando o
entendimento da Palavra de Deus. Ele escreveu comentários de quase todos os livros
da Bíblia. Estava trabalhando em Ezequiel quando morreu. Um livro em que ele não se
aventurou a escrever um comentário foi o de Apocalipse. Ele disse que não escrevia
um comentário porque não tinha entendido o livro. Então ele não escreveu. Hoje
qualquer um escreve comentário sobre Apocalipse, por quê? Porque falta humildade,
algo que Calvino tinha de sobra. Um dos seus contemporâneos disse: “Ó, grande e
sábio Calvino”, por ele não ter escrito um comentário de Apocalipse por não ter
entendido. Ele não disse que alguém não pode entender, ele disse que ele não tinha
entendido.
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Prof. David B. Calhoun diz que 4 palavras descrevem os comentários de Calvino:
exatidão, clareza, brevidade e humildade. Ele começou com Romanos em 1540,
porque considerava que o livro era uma chave para interpretar toda a Escritura. E
realmente era.
Características das Institutas
 Bíblica
 Em primeiro lugar é bíblica. Há quase 7000 citações bíblicas nas institutas. Todos
os outros recursos são secundários. A preocupação principal de Calvino é em ser
escriturístico. John T McNeill disse: “que a prontidão de Calvino em trazer trechos
das Escrituras para apoiar todo e qualquer ponto de argumentação é
impressionante, e provavelmente nunca foi superada”.
 Sistemática
 Segundo lugar: sistemática. Ele ajustava a ordem das coisas e fazia com que cada
parte harmonizasse com as demais. O livro de Melanchton, Loci Communes parece
uma coletânea de textos justapostos, sem algum cruzamento entre eles. As
institutas não são assim.
 Entretanto, no seu arranjo Calvino falava de uma “ignorância instruída”. Quando
alguém termina de ler as institutas ou após um curso de teologia termina como
alguém instruído, mas ignorante. Só podemos ir até onde a Escritura vai. A figura
dele para quando se tenta ir além é cair no labirinto. Calvino não força doutrinas
dentro de um sistema lógico. As pessoas pensam que ele fazia isso, mas são
pessoas que não leram as Institutas. Ele fez exatamente isso na Doutrina da
eleição, pela qual ele é muito conhecido, pegou a eleição como esta na Palavra e
levou até aonde dá para ir, e parou. Pegou a responsabilidade humana e levou até
aonde dá para ir, e parou. Ele não criou um sistema lógico onde consegue juntar
essas duas coisas. Muitos acham que ele fez isso, mas ele não fez, por causa da
humildade que ele tem diante de Deus e da Sua Palavra. Ele leva as duas até onde
as Escrituras permitem e aí ele se prostra em adoração a Deus como Paulo fez em
Rm 11:33-36.
 Devocional
 Terceira palavra: devocional, sempre há um elemento de adoração nelas. Isso
parece estranho, mas veja o que Warfield disse: “Não é a mente, mas o coração,
que Calvino tenta atingir primariamente com a sua teologia”. Na primeira edição das
Institutas o subtítulo original era “O sumário da piedade e do que quer que seja
necessário saber quanto à doutrina da salvação”. Tomás de Aquino tinha chamado
sua obra de Summa Theologiae, já Calvino chamou de Summa Pietatis. É o sumário
da devoção – daquilo que precisamos saber para amarmos e servirmos a Deus em
nossas vidas.
 Calvino dizia que se as Escrituras te permitissem ir além que do foste, então vai. Ele
foi o mais longe que pôde ir. Mas é impressionante como em alguns pontos ele para
e adora. No capítulo 5, do livro 1, quanto tratava da doutrina da Trindade ele diz “é
uma doutrina feita mais para que adoremos do que para que investiguemos
meticulosamente”.
 Consideremos a doutrina da eleição. Muita gente acha que foi Calvino que a
inventou. É claro que não. Lutero a ensinou. Agostinho a ensinou. Paulo a ensinou.
Está no próprio Antigo Testamento. Calvino diz, depois de ter trabalhado o máximo
que pôde a doutrina: “Deus quis que nós reverenciássemos, mas não
entendêssemos, para que também através disso ele nos enchesse de assombro”.
 Tem muita gente que diz que o calvinismo é fatalismo, não calvinismo é Escritura.
Ninguém disse que tínhamos entendido, Calvino nunca disse que tinha entendido,
ele acabou de dizer: “Deus quis que nós reverenciássemos não que
entendêssemos, porque Deus quer de nós adoração”.
 Vimos que um dos grandes temas de discussão de todo o período que antecedeu a
reforma e mesmo nela foi a ceia do Senhor. Depois de estudar a doutrina tanto
quanto pôde, Calvino conclui assim: “Portanto, nada resta a não ser seguir em
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frente estupefatos diante desse mistério que nem a mente é capaz de conceber e
nem a língua de expressar”.
Prática
 Por fim, as institutas são práticas. Nada é mais marcante no trabalho de Calvino do
que o fato de que ali vemos a síntese de um indivíduo que há nele um exegeta, um
teólogo sistemático, um pregador e um pastor. Tudo junto em uma única pessoa.
Ele não queria ser isso, mas Deus queria que ele fosse, para que fizesse o que fez.
Ele vai irradiar o protestantismo para muitos outros lugares. Muito mais do que
Lutero. Lutero foi fundamental porque ele abriu a porta, mas Calvino é o organizador
daquele bando, transformando em um exército. A maioria das Igrejas protestantes
descende indiretamente de Genebra, porque todos foram aprender lá para depois
aplicar em seus respectivos países.
 David B. Calhoun diz, que se Calvino tivesse seguido o seu caminho e se tornado
um estudioso, erudito, isolado, numa torre de marfim, ele teria escrito as Institutas.
Mas não seria o mesmo livro que nós temos. O que nós temos é muito melhor.
Porque o que nós temos é de um indivíduo que foi forçado a viver a vida, apesar de
ser um grande intelectual. T.H.L. Parker disse: “As Institutas de Calvino não foram
escritas numa torre de marfim, mas no meio de agruras com crianças e choro de
bebês”. A casa em que Calvino morava tinha uma série de parentes morando com
ele, todos com crianças pequenas. As mulheres até tentavam protegê-lo do barulho,
mas não era fácil.
 Para mim, Juliano, Calvino é muito parecido com o apóstolo Paulo. Toda atitude,
tudo que faz, a maneira como ele age e escreve, lembra muito Paulo.
Adaptação
 Calvino diz várias vezes que a linguagem da Bíblia, é uma linguagem infantil. É um
pai que fala para os filhos em linguagem para criança. Usa parábolas, a figura do
oleiro. Ele se colocou como um oleiro para que nós pudéssemos entender, nós suas
crianças. Calvino falava muito da acomodação da adaptação das Escrituras a nós. É
um livro escrito para seres humanos, um livro escrito para entendermos e adorar.
Deus não vai revelar tudo, nós não vamos entender tudo sobre Ele na Palavra.
Calvino dizia que devemos fazer a mesma coisa na Igreja quando ensinamos,
devemos ter a mesma preocupação, fazer com que as pessoas entendam a
mensagem.
 É claro que um indivíduo pode sair de um seminário, com doutorado em teologia, vir
aqui e falar durante horas e não ter alguém que o entenda. Para que serve isso,
além de uma exibição gratuita de capacidade, ou outra coisa, não é esse o
propósito de Deus. O que Ele quer é que a Palavra chegue a todas as pessoas. As
Institutas têm essas adaptações, mas infelizmente as traduções são muito
complicadas, pois os tradutores gostam de complicar não sei por que. Existem
algumas escolas de tradução que gostam de falar bonito. Calvino era capaz de
ensinar em vários níveis e foi isso que ele ensinou a todos que vinham aprender
com ele.
 Ele escreveu as Institutas em latim e ele mesmo traduziu para o francês.
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Farel amaldiçoando
a tranqüilidade de
Calvino.

Farel

Calvino

Beza

Knox

O David B. Calhoun usa muito esse texto em suas palestras, principalmente quando fala de
grandes homens de Deus, como os reformadores, os puritanos, colocando sempre final:
“Portanto, também nós, visto temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos
com perseverança a carreira que nos esta proposta”. Hb 12:1.
Sabemos que o contexto é aquela galeria dos heróis da fé, que o autor de Hebreus tinha acabado
de citar, e então ele fala esse “portanto”. Não são só os homens de Deus do passado bíblico, mas
também os homens de Deus do passado da Igreja são também testemunhas e estão também nos
rodeando nesse sentido.
A complexidade vai aumentando, porque tudo começou mais concentrado e foi
expandindo. Em todas as áreas. No início quando se fala politicamente, estamos falando de
Império Romano, uma coisa só. Agora temos que falar de muitos reinos e muitos países.
Complica, pois cada um é diferente, e as coisas acontecem também de forma diferente. A igreja
era uma só agora são muitas. Cada vez o quadro fica mais complexo, parece que há uma
fragmentação progressiva.
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Reforma na Inglaterra
É importante falar da reforma na Inglaterra porque ela é um pouco esquisita. Ela é meio
estranha, já começa estranhamente.
O Dr. J.I. Packer disse em uma de suas palestras que o surgimento da igreja anglicana se
deve a uma série de acidentes. Ela é bem diferente. O surgimento dela é bem diferente do
restante da Reforma. Há um elemento político muito forte, que por um lado é bom, pois criou uma
Igreja de via média, uma Igreja de meio caminho. Uma reforma meio de mentirinha, que não
reformou de verdade. Isso faz com que naquele país possam surgir homens como os puritanos.
Porque a Reforma não esta pronta. Alguém vai se incomodar com isso. Foi bom que estivesse a
meio caminho para que depois viesse outra geração e completasse a caminhada.






Igreja Anglicana – Reis e Rainhas
 Quando falamos de Inglaterra, falamos em reis e rainhas, e não foi diferente na questão da
Reforma na Inglaterra. Não temos como escapar de falar de Reis e Rainhas.
 O surgimento da Igreja Anglicana se deve a um divórcio do Rei Henrique VIII.
Henrique VIII (1491-1547)
 Ele teve 6 esposas e 3 filhos. Nasceu em Greenwich, filho de Henrique VII. Torna-se
herdeiro do trono em 1502, com a morte do irmão mais velho, Arthur. Em 1509, coroado
rei, casa-se com a viúva do irmão, Catarina de Aragão.
 Autorização para o divórcio
 Como ela não consegue gerar um herdeiro do sexo masculino, em 1527 pede ao papa
Clemente VII a anulação do casamento. Este não o atende por temer contrariar o
imperador espanhol Carlos V, sobrinho de Catarina, que domina a Itália na época.
 Cabeça da igreja (1534)
 Utiliza a recusa do papa Clemente VII como pretexto para romper com a Igreja Católica
e ser proclamado chefe supremo da Igreja na Inglaterra, centralizando o poder. Com
isso Henrique VIII autorizou Henrique VIII a anulação, e se casa com uma dama da
corte, Ana Bolena.
 Entre 1536 e 1540 dirige a Reforma Protestante no país. Funda a Igreja Anglicana,
extingue os mosteiros e persegue os contrários à nova Igreja. Sua esposa, Ana Bolena,
dá à luz a futura rainha Elizabeth I, mas, por não gerar um menino, é acusada de
adultério e decapitada em 1536.
 Henrique VIII consegue um herdeiro, Eduardo VI, com Jane Seymour, sua terceira
esposa, que morre duas semanas após o parto. Passa dois anos sozinho até que se
casa com a nobre francesa Anne de Clèves. Vinte dias depois, contudo, pede o
divórcio.
 Pouco depois, aos 49 anos, casa-se com Kathryn Howard, de 19, que é acusada de
infidelidade e executada em 1542, decapitada. Em 1543 casa-se pela última vez, com
Katherine Parr, que sobrevive a ele.
 Alguém já disse que: “Ele era o rei, o único rei, e nada mais que o rei, e em relação à
igreja da Inglaterra, ele era o papa, o único papa, e algo mais que o papa”.
 Todos que se opunham a Henrique VIII morriam. Thomas More, seu chanceler,
permaneceu muito fiel ao catolicismo romano, por isso foi morto por Henrique VIII.
Thomas Cromwell porque era protestante luterano, também por Henrique VIII em algum
momento não ter gostado do que ele falou, mandou matá-lo, e no mesmo dia mais 2
protestantes foram queimados e 3 padres católicos foram enforcados. Um estrangeiro
que passava por ali disse: “Que país é a Inglaterra: lá enforcam-se papistas e
queimam-se antipapistas”.
Eduardo VI
 Protestante
 Quando Henrique morreu, seu filho Eduardo VI, filho da Jane Seymour, assumiu aos 10
anos. Ele era um protestante e o protestantismo floresceu na Inglaterra nessa época. O
problema é que ele morreu aos 16 anos.

1











Maria, a sanguinária.
 Perseguição, mortes e fugas para o continente
 Assumiu a filha de Henrique VIII, Maria I, que reinou de 1553 a 1558. Ela era ultracatólica. Perseguiu os protestantes ferozmente. Vários foram mortos em 1555 e nos 4
anos seguintes. Por isso ela é conhecida como bloody Mary — Maria a sanguinária.
 John Foxe fala de 284 mortos por causa da sua fé. Cerca de 800 líderes protestantes
fugiram para o continente, pois a Inglaterra é uma ilha, então quando se fala em ir para
o continente é ir para parte continental da Europa, ou seja, para Genebra, muitos deles.
Maria achava que estava fazendo ma grande coisa para acabar com o protestantismo
ao perseguir os protestantes, quando na verdade estava arrumando problemas, porque
esses indivíduos foram lá para Genebra aprender. Foram para o melhor lugar que havia
para aprender que era a Academia de Genebra. Calvino e companhia eram os
professores. Pela providência divina Maria I só reinou 6 anos.
Elizabeth I (1533-1603).
 Protestante, mas não puritana
 Foi sucedida pela sua meia irmã – Elizabeth. A história sempre coloca Izabel I da
Inglaterra, mas como hoje em dia é Elizabeth II, vamos chamar essa também de
Elizabeth I, que é o nome como os ingleses pronunciam, nós é que falamos Izabel.
 Teve um dos reinados mais longos, assumiu o trono em 1558 e nele permaneceu até
1603, ou seja 45 anos. Protestante, fazendo com muitos pudessem voltar para a
Inglaterra, porém ela não apoiava os puritanos. Seria uma protestante meio caminho.
Foi muito importante na história da Inglaterra.
Anglicanismo
 Por tudo que já vimos dá para ver o tom do anglicanismo. Ele ficava em cima da figura de
reis e rainhas, com interesses políticos. É meio pobre em termos de consciência.
 Em meio à turbulência muitos líderes da igreja mudavam de lado cada vez – como vigário
de Bray que mudou de lado várias vezes. Uma hora era Católico Romano depois era
Protestante, mudando conforme a música. Alguém chegou para ele e disse: “Você não tem
princípios?”. Ele se justificou dizendo: “Sempre mantive meu único princípio de vida e
sempre fui fiel a ele: ser o vigário de Bray”.
Influência de Wycliffe (Lolardos)
 Via média entre o protestantismo e o catolicismo. Claro que não é só isso, dentro dele esta
acontecendo a influência reformadora prévia, desde o tempo de Wycliffe, como os
Lolardos. Eles já estavam trabalhando no meio do povo há 150 anos, eram pregadores que
levavam as idéias de Wycliffe, que faziam a pregação da Palavra. Não podemos imaginar
que na Inglaterra foi só uma coisa do Rei dizer que agora nós somos protestantes e que
não havia um protestantismo real ali. Havia, só que não nos principais portos, porque o
modelo é aquele com Bispos, que são nomeados pelos reis ou rainhas da Inglaterra. E
todo estrutura da Igreja é calcada em cima de questões políticas.
Influência de Lutero (White Horse Inn)
 Os escritos de Lutero circulavam por toda Inglaterra. Todos os protestantes foram
influenciados por Lutero. E em uma estalagem de Cambridge (White Horse lnn –
Hospedaria do Cavalo Branco) havia um grupo de crentes protestantes que se reunia, para
orar, estudar a Bíblia, discutir os últimos livros de Lutero e tocar a reforma. Teve quem
chegou a chamar esse lugar de a pequena Alemanha, tal a influência de Lutero nesse
grupo. Tudo isso vai ajudar a fazer surgir os puritanos.
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Líderes da Reforma na Inglaterra
Vamos dar um panorama dos líderes da Reforma na Inglaterra.






Thomas Cranmer (1489-1556)
 Começou com Henrique VIII que morreu em suas mãos, pois ele era o Arcebispo da
Cantuária, o primeiro da Igreja Anglicana. É autor do livro de Oração Comum, que até hoje
é a liturgia da Igreja Anglicana.
 É famoso por ter se arrependido várias vezes. Ele dava para trás, quando pressionado
pela Maria I. Não era um homem corajoso. Acabou se arrependendo do seu
arrependimento e quando foi morto queimado ele queimou primeiro a mão traidora e falou
coisas indecorosas contra a mão dele, porque aquela mão tinha sido fraca e assinado um
documento em que renunciava do evangelho.
Hugh Latimer (1485-1555)
 Grande pregador que foi morto com Nicolas Ridley num episódio também famoso, em que
os dois são amarrados juntos. Hugh Latimer diz no dia de suas morte: “Fique firme mestre
Ridley; neste dia nós vamos acender tal candeia, pela graça de Deus, na Inglaterra, que eu
confio que jamais se apagará”.
William Tyndale (1494-1536)
 Responsável pela tradução da Bíblia para o inglês, direto dos originais, do grego. Sempre
que se fala em Bíblia se fala nele. Aqui já há influência dos humanistas, de Erasmo. É a
época que começam a vir as traduções direto do original. Ele fez o trabalho no continente
já que teve que fugir da perseguição de Thomas More, chancelar de Henrique VIII quando
ele não era protestante ainda. Completou o Novo Testamento em 1526 e já tinha traduzido
metade do Velho quando morreu em 1536. Depois Miles Coverdale terminou a tradução.
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John Knox (1514-1572) e a Reforma na Escócia
Dr. Calhoun conta a história de um motorista de Táxi escocês que conduzia um turista
americano por Edinburgo. Ao passar na frente da casa de John Knox ele disse “Esta é a casa de
John Knox”. O americano, que não conhecia História da Igreja, perguntou: “Quem é John Knox?”
O motorista, profundamente contrariado, disse: “Vá pra casa, senhor, e leia sua Bíblia”. É claro
que John Knox não esta na Bíblia, mas na Escócia ele é exaltado de uma maneira que para
aquele motorista é quase como se estivesse.
John Knox é o grande reformador da Escócia. Alguns não o vêem com tão bons olhos
assim por ser um reformador que fez a reforma pegando em armas, coisa que o Calvino nunca
aprovou. Ele Fez revolução para que os protestantes prevalecessem na Escócia.








Padre, professor, guarda-costas, pregador e escravo.
 No meio das guerras de protestantes com católicos eles acabaram tomando um castelo em
Saint Andrews, onde havia protestantes e John Knox era o pregador. Os franceses
acabaram tomando o castelo, atacando o castelo por mar e tomando o castelo de volta.
John Knox foi levado como escravo e passou a trabalhar como escravo nas galés.
Inglaterra e Alemanha
 Em um determinado momento ele acabou sendo solto indo para a Inglaterra, onde
começou um bom trabalho de pregação. Nessa época o rei era Eduardo VI, protestante,
por isso havia um espaço para exercer o ministério. O problema é que durou pouco, pois
Eduardo VI morreu e assumiu Maria I, a sanguinária. Fugiu então indo para o continente
em Frankfurt na Alemanha e lá esteve em uma congregação de ingleses refugiados.
Genebra com Calvino – “A mais perfeita escola de Cristo que já existiu sobre a terra”.
 Mas houve uma controvérsia entre John Knox e Richard Cox, que D. M. Lloyd-Jones
explora bastante naquela preleção que ele fez em 1972, que o título é assim: “John Knox o
fundador do puritanismo”. Ali começa o espírito do puritanismo. Essa controvérsia fez com
que ele saísse de Frankfurt e fosse para Genebra. Em Genebra ele passava muito tempo
com Calvino, ficando bons amigos, trocando muitas idéias. Knox acabou aprendendo muita
coisa com Calvino. Ele se referir a cidade como sendo: “A mais perfeita escola de Cristo
que já existiu sobre a terra”.
 A influência de Genebra sobre toda a Reforma é gigantesca. Deus usa a providência,
porque Ele cria motivos para que esses indivíduos acabem indo para lá.
 O amor de Knox era mesmo pela terra dele, a Escócia. É dele a famosa frase: “Dá-me a
Escócia senão eu morro”. Usando a expressão de Raquel: “Dá-me um filho senão eu
morro”.
Escócia (1559)
 Voltou à Escócia 1559, já não era tão jovem, tinha 45 anos, foi então um pregador e um
reformador.
 Ele escreveu junto com outros cinco Joôes a Confissão de Fé Escocesa de 1560. Eles a
escreveram em 5 dias. Essa confissão permaneceu sendo a Confissão dos presbiterianos
escoceses até que eles agregaram os padrões de Westminster, não excluindo a anterior
apenas agregando, colocando lado a lado.
 Ele escreveu também o Primeiro Livro de Disciplina. Ele organizou a Igreja escocesa. Era
um modelo em que o modelo era calvinista e o modelo eclesiástico era Presbiteriano.
Quando se fala em um modelo Presbiteriano é Escócia.
 É muito bacana o que Knox e os reformadores fizeram com a Escócia. Ele era o país mais
pobre da Europa e se tornou um celeiro de grandes gênios da humanidade.
 Ele trabalhou muito para que toda criança na Escócia tivesse estudo. Eles vendiam os
bens do catolicismo e usavam para fornecer educação. Cuidavam também dos pobres.
Knox insistia que alívio do sofrimento dos pobres e um sistema de educação universal
também eram responsabilidade da igreja. Naquele tempo se a igreja não fizesse isso, não
teria alguém para fazer.
 Em algumas poucas gerações a Escócia passou de um dos países mais pobres e sem
educação da Europa para um dos mais prósperos e capacitados.
1







Knox foi um pregador. Ele não escreveu muitos livros. Escreveu alguns, mas não era um
teólogo, nem um indivíduo com muitas idéias originais, trazia muitas coisas que tinha
aprendido em Genebra e aplicava.
Era um homem muito forte, dinâmico e que fazia as coisas acontecerem. Knox é famoso
por ter enfrentado várias vezes a rainha Maria Stuart (1542-1587) dos escoceses. Maria
era católica e assumiu um reino que já havia se tornado protestante. Ela tinha um missa só
para ela no castelo e para John Knox não poderia haver uma missa no território escocês.
Isso o incomodava profundamente. Ela sofreu na mão de Knox.
Alguns dizem que John Knox é o pai da democracia. Ele chegou para a rainha uma vez,
em uma dessas discussões e a rainha perguntou: “O que você anda dizendo sobre mim
nas suas pregações?”. Ele respondeu: “Vá até lá e escute o que eu estou pregando”. A
rainha fez aquela famosa frase: “Quem você pense que é?”. Ele falou assim: “Eu sou um
cidadão da Escócia”. Essa reposta dele é vista como uma atitude democrática, um outro
pensamento que nessa época ainda não existia.
Farel

Calvino

Beza

O muro da Reforma foi construído em
Genebra com doações de calvinistas
do mundo inteiro.

Knox

Aqui John Knox pregando. Esse quadro
é famoso por que dá a impressão que
ele vai sair voando de cima do púlpito.
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A Reforma Católica




Contra-reforma
 Os estudiosos Católicos Romanos não gostam que digam contra-reforma, porque eles
argumentam que é injusto, por dizerem que a Igreja Católica Romana já vinha tentando
buscar uma Reforma antes de ocorrer a Reforma Protestante. De fato tinha a reforma
Conciliar, a reforma gregoriana, então houve tentativas de colocar as coisas melhor nos
eixos, mas não dá para não chamar, no momento que esta havendo a Reforma
Protestante, de contra-reforma. A reforma Católica Romana ganhou força porque tinha o
estímulo, ou uma provocação.
 Estamos falando de vários movimentos reformadores até agora, e aí vem a pergunta:
como fica a Igreja Católica Romana?
 Dr. David B. Calhoun descreveu o século XVI como um jogo de futebol americano:
 1º. Quarto: 7 x 0
 2º quarto: 35 x 7
 3º. Quarto: 42 x 35
 4º quarto: 42 x 45
 Para o jogo de futebol americano ele acontece em 4 tempos. Cada ponto completo
no jogo marca 7 pontos. Ele organizou assim, para tentar ficar didático. Cada 25
anos é um quarto. Então de 1500-1525 / 1525-1550 / 1550-1575 / 1575-1600.
 O 1º quarto, os Protestantes começaram ganhando de 7 x 0
 Depois eles ganharam ampla vantagem, o 2º quarto ganhando de ficou 35 x 7
 Então começou haver reação, que é a contra-reforma, 3º quarto 42 x 35. Os
Católicos Romanos reagem fortemente.
 E no 4º quarto os Católicos romanos já estão na frente – 42 x 45.
 Isso só foi possível por causa de um grupo de jogadores que entrou do 2º para o 3º quarto.
Usando a analogia do jogo, tinha gente no banco de reserva que era capaz de mudar o
resultado do jogo. Essas pessoas chamam-se Companhia de Jesus.
Companhia de Jesus (1534 e 1540)
 Quando se fala em contra-reforma temos que falar na Companhia de Jesus. A história
dessa companhia começa em uma caverna na Espanha em 1521. Um homem chamado
lnácio de Loyola, um soldado que estava passando por um momento de grande tormento
espiritual. Tinha sido um soldado e estava agora abandonando as armas e entregando a
vida à igreja e estava refugiado nessa caverna, vivendo como um eremita.
 Ali ele concebeu um livro que se tornaria importante: Os Exercícios Espirituais. Seria um
livro que moldaria toda a ordem, pois a Companhia de Jesus era uma nova ordem.
 A companhia de Jesus começou em 1534, organizada por Loyola e mais 6 homens e foi
estabelecida e oficializada pelo Papa em 1540.
 São indivíduos que crêem na Igreja muito mais do que em Deus, na Bíblia, ou em qualquer
outra coisa. A Igreja para eles é tudo.
 Obediência cega à Igreja
 Loyola escreveu um livro de regras para aqueles que fizessem parte da ordem e a
principal ordem era: um jesuíta deve ter absoluta obediência à Igreja. A segunda era:
um jesuíta deve se opor ao ressurgimento do agostinianismo na Igreja. Então nada, em
hipótese alguma graça, só graça. São guerreiros poderosos para fazerem frente ao
protestantismo. Ele escreveu: “Se queremos ter certeza de que estamos certos em
todas as coisas, precisamos estar sempre prontos a aceitar este princípio: Eu vou
acreditar que o branco que eu vejo é preto, se a igreja hierárquica assim definir”.
 Então quando digo obediência cega é obediência cega. Imagina o que o Papa fez
nessa hora – levantou a mão para o céu. Olha quem apareceu, estávamos perdendo de
feio essa partida, e veja os homens que apareceram. Isso colocava um exército nas
mãos do papa. E que exército!
 O jesuíta para ser formado levava 12 anos de estudo e auto-exame. As pessoas que
saíam de lá saíam extremamente bem formadas e disciplinadas para lutarem pela sua
causa.
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Educação
 Os jesuítas se especializaram em educação. Fundaram escolas e Universidade por
todo o mundo.
 Teologia
 Deram um novo fôlego à teologia, principalmente com um homem chamado Roberto
Belarmino. Eles elaboraram um esquema de casuísmos, casos de consciência. Eram
capazes de defender qualquer coisa. Tinham uma jogada em argumentação que tinham
capacidade de defender qualquer coisa que quisessem. Eram famosos por dizerem
uma coisa, mas querendo dizer outra. Há um dizer Católico Romano antigo que diz
assim: “Há três coisas que ninguém sabe: quanto um dominicano conhece, quantas
ordens para mulheres há na igreja Católica Romana, e o que um jesuíta está realmente
pensando”.
 Missões
 Outro aspecto dos jesuítas é a ênfase em missões. Os protestantes ainda não tinham
podido se mover nessa direção. Se estavam perdendo na Europa, mas tinham como
alvo ganhar o restante do mundo. Os protestantes não mandavam alguém para lugar
algum, pois na verdade eles estavam se consolidando, era tudo muito novo.acabavam
indo para Genebra, aprendiam lá, e voltavam para seus países, para passar seus
conhecimentos.
 Os Católicos Romanos tinham séculos de coisa estabelecida, por isso começaram a
mandar gente pelo mundo.
 O grande nome missionário, um sujeito admirável, foi Francisco Xavier, é
impressionante o que ele fez. Viajou o mundo inteiro, saindo de Lisboa, de navio, parou
em Moçambique, foi para a Índia, Japão. É impressionante.
Espanha, o bastião do catolicismo
 A Espanha era a grande força motriz do Catolicismo Romano. Um tempo antes da
Reforma surgiram os dois grandes reis Católicos Romanos, Fernando e Izabel, na
Espanha, que a unificaram. Todos esses nomes eram espanhóis, Loyola e Xavier e ainda
São João da Cruz e São João de Deus, esse nascido em Portugal, mas viveu na Espanha,
criou a ordem dos Irmãos Hospitaleiros, se referindo aos hospitais. Outro grande nome foi
Teresa de Ávila. A força do Catolicismo Romano estava na Espanha, mesmo que muitos
achem que era na Itália, mas lá o Catolicismo Romano era de aparência.
O Concílio de Trento (1545-1564)
 Os Papas não conseguiram reagir adequadamente no início da Reforma. O papa Paulo III
tentava alguma coisa, mas era difícil.
 Finalmente conseguiram convocar um concílio que se reuniu na cidade de Trento em 1545
que foi até 1564, claro que não o tempo inteiro reunidos. Os protestantes também foram
convidados. Foi o primeiro Concílio a discutir todos os aspectos do cristianismo. De lá saiu,
consolidado, o que nós conhecemos hoje por Catolicismo Romano. Não é igual ao que
existia antes.
Nova religião trentina = catolicismo moderno
 Um anglicano disse que surgia a nova religião trentina. Nenhum Católico Romano aceita
isso, mas é uma nova religião, moldada por um reação à Reforma Protestante. Não era
uma religião medieval, tinha muitos elementos do catolicismo medieval, mas com algumas
adaptações especiais acabou se tornando outra religião.
 Na igreja Santa Maria Maggiore em Trento, onde eles se reunião, na parede, foram
escritas as palavras: “Aqui o Espírito Santo falou pela última vez”.
Algumas ênfases de Trento
 Autoridade no Papa
 Inquestionavelmente a autoridade esta no Papa, não tem mais conversa para qualquer
outro modelo. O Papa passa a ser o cabeça único da Igreja, tendo autoridade plena.
 Assuntos antes abertos à discussão foram fechados
 Muitos assuntos que antes estiveram abertos à discussão foram fechados, para evitar
que se chegasse à descoberta da verdade mais uma vez, como tinha acontecido na
Reforma Protestante.
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Reforma moral
 Uma coisa que Trento conseguiu, é na questão moral. Nunca mais o Catolicismo
Romano caiu num nível tão baixo quanto estava antes da Reforma Protestante. Até
para a Igreja Católica Romana foi boa a Reforma Protestante nesse sentido. Ela se
tornou uma Igreja séria novamente. Errada mas séria.
Tradição super valorizada
 A tradição passou a ser super valorizada, o povo tinha a Bíblia na mão, e ela não
fechava com que eles viam na Igreja. A saída era colocar outra autoridade, já que a
autoridade da Bíblia nos repreende. E pior ainda, valorizando a tradição oral, para que
os próprios protestantes não possam checar nos escritos. Os Papas fazem de conta
que sabem de coisas que mais alguém não sabe, porque alguém passou boca a boca
para ele. Essa é uma jogada bem tramada, bem arquitetada para tentar se salvar das
acusações que vinham dos protestantes.
 Um exemplo do que esta escrito nos cânones de Trento: “Todas as verdades salvíficas
e regras de conduta estão contidas nos livros escritos e na tradição não escrita,
recebidas da boca do próprio Cristo ou dos seus apóstolos”.
 A ênfase nas tradições anda junto com a obediência cega dos Jesuítas.
Salvação pela fé e pelo amor
 Justificação é pela fé... e pelo amor. Amor entenda-se, obediência à Igreja. É salvação
percentual, Deus faz uma parte e eu faço a outra. Lutero diria – salvação pela fé
somente.
 Catolicismo Romano sempre anda de mãos dadas com o semipelagianismo.
Defensores da igreja contra Trento
 Lutero não é o grande defensor contra Trento, pois ele já estava morto, mas deu um
último tiro antes de morrer escrevendo o livro: Contra o Papado em Rama, criado pelo
Diabo.
 Luteranos – Martin Chemnitz (1522-1586)
 Martin Chemnitz foi o grande defensor contra Trento. Escreveu muitos volumes
refutando Trento biblicamente, porque esse documento de Trento era uma ameaça
ao Protestantismo, algumas pessoas poderiam ficar em dúvida.
 Os Católicos Romanos costumavam dizer: “Que se o segundo Martinho não tivesse
entrado, o primeiro não teria se sustentado”.
 Reformados - Calvino
 Calvino foi o defensor pelo lado reformado. Calvino escreveu uma resposta aos atos
do Concílio de Trento. Ele chamou de Atos do Concilio de Trento com o Antídoto.
Ele comentava todos os atos do Concílio de Trento já dando o antídoto para os
protestantes, dizendo isso aqui esta errado por causa disso, isso é uma enganação,
tem coisa camuflada, tem uma armadilha aqui. Ele queria se certificar de que os
protestantes entendiam com clareza o que Trento estava dizendo e como responder
a Trento. Calvino disse: “O todo pode ser resumido assim – o erro deles consiste em
dividir a obra entre Deus e nós, para que possam transferir para nós a obediência
de uma vontade piedosa recebendo a graça divina, enquanto que na verdade essa
obra é exclusividade do próprio Deus”. Calvino estava dizendo que Trento tentava
implantar uma forma de teologia percentual. É o velho semipelagianismo.
 Calvino disse que isso não era possível. A salvação é obra de Deus somente, não a
obra de Deus mais a nossa contribuição à obra de Deus. Fé e arrependimento são
parte da salvação. São dons como a Bíblia diz. São presentes de Deus.
 Sempre o ponto de divisão é o arminianismo X calvinismo, é o principal aspecto, já
vimos isso com Lutero e Erasmo.
No mapa vemos a viagem de Francisco Xavier. É impressionante o que ele fez para a
época. Saiu de Lisboa, em um navio português, por isso que parou em Moçambique, e fez
toda a obra que fez chegando até o Japão.
Chegou a ir no meio dos leprosos, não tinha medo de coisa alguma, ele não tinha limite.
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Resultados da Reforma


Divisão
 É claro que a Reforma Protestante trouxe divisão na Igreja Ocidental. A cristandade estava
dividida. Dividida de várias formas.
 Norte Protestante e sul Católico Romanos
 Não só Protestantes e Católicos Romanos, mas também dentro do protestantismo,
infelizmente. Quando falamos do encontro de Lutero com Zwinglio em Marburg, em que
eles não se entenderam. Lutero bateu na mesa, e quando ele bate na mesa não tem
mais conversa.
 Apesar de Melanchton sempre querer unir os protestantes e Calvino também. Calvino
tentou por um tempo depois viu que não tinha mais jeito. Também nunca acreditou que
daria para unir Católicos Romanos com Protestantes, porque era inviável, mas entre os
Protestantes ele também queria ver união. 3 grandes divisões do protestantismo, cerca
de 90% estão nesse grupo os outros 10% estão dentro de grupos radicais.
 3 divisões no protestantismo
 Luteranos – Mais em torno da Alemanha, Boemia, Borávia.
 Reformados – Aparece em vários lugares, em Genebra, Zurique, Huguenotes na
França que também são perseguidos, na Holanda. Pega mais países.
 Anglicanos
 França – Huguenotes
 Eles são importantes para a História da Igreja no Brasil, porque nós poderíamos ter tido
uma colonização de Huguenotes aqui, não tivemos por muito pouco. Graças a Manoel
da Nóbrega e Anchieta que convenceram Mem de Sá para mandar Estácio de Sá para
matar todos. Então eles foram responsáveis por acabar com a chance de o
protestantismo chegar no Brasil.
 Os países tiveram que tratar de uma coisa que não existia antes, pluralismo religioso.
Agora a Igreja não é mais uma só, e em alguns países tem várias Igrejas coexistindo. O
que fazer? Tudo era muito novo, não sabiam como lidar com isso. Alguns países
tinham uma fé só. Os Católicos Romanos: como Espanha, Portugal, Itália e Irlanda, e
alguns Protestantes: como Escócia e Inglaterra.
 Os outros tiveram que lidar com a encrenca, que só foi resolvida com a – paz de
Augsburgo de 1555. Foi assinado um acordo, que para simplificar seria assim, como o
Santo Império Romano é formado por vários reinos então – cada região assume a
religião do seu rei. Se não concordasse com a religião do rei não poderia ficar naquele
reino.
 Na França temos uma minoria calvinista e um reino fortemente Católico Romano. Isso é
problema, por isso houve forte perseguição aos Huguenotes. Calvino incentivava
demais a reforma na França. Ele mandava jovens para lá depois de treinados na
academia de Genebra.
 Tem as cartas de Calvino aos 5 prisioneiros de Lyon, eram cartas muito bonitas
incentivando os 5 rapazes que estavam presos por causa da fé deles. Um trecho: “Já
que foi da vontade de Deus usá-los até a morte na manutenção da sua luta, ele
fortalecerá as mãos de vocês na batalha e não permitirá que nenhuma gota do sangue
de vocês seja derramada em vão”. Foram 5 homens preparados para morrer, o próprio
Calvino sabe que não tem jeito. Alguns dias depois esses 5 homens foram para a
estaca cantando salmos.
 Calvino dizia que a Reforma não se faz com revolução, mas sim que “Lágrimas e
orações são nossas armas”.
 Mas houve pessoas que, como John Knox na Escócia, que achavam que tinha que se
pegar em armas. Na França acabaram pegando em armas também. Eles tinham um
grande trunfo que era o almirante Gaspar de Coligny, que se converteu ao
protestantismo. Ele era importante e poderoso que fazia diferença. Assim, houve
conflito, entre Católicos Romanos e Protestantes.
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Massacre da noite de São Bartolomeu
 No dia anterior ao dia de São Bartoloneu, Gaspar de Coligny, o líder dos
protestantes sofreu um atentado. Tinha sido arquitetado um tipo de armadilha. Havia
muitos protestantes na cidade por causa do casamento de Henrique de Navarra –
um reino da Espanha, futuro rei da França. O casamento seria em Paris e muitos
protestantes estavam presentes. Resultando no terrível massacre da noite de São
Bartolomeu em que centenas de milhares de protestantes foram mortos em um
único dia em Paris e por toda a França – 24 de agosto de 1572.
 Em 1598 foi proclamado o Edito de Nantes em que os protestantes foram tolerados
desde que ficassem segregados. Henrique de Navarra tornou-se rei e converteu-se
do protestantismo para o catolicismo (Paris bem vale uma missa), mas como ele
tinha simpatia pelos protestantes, providenciou para que esse edito fosse publicado.
O Edito de Nantes durou uns 100 anos e aí a perseguição recomeçou. Desta vez os
huguenotes tiveram que fugir.
 Na França o protestantismo não vingou. Na verdade na França não vingou coisa
alguma no final das contas. Depois foi o berço do Iluminismo, então Deus é o
grande arquiteto do universo e foi embora, deu corda no relógio e subiu, e é assim
que é a mentalidade do francês.
 Houve guerra dos Países Baixos com a Espanha. Por fim a parte norte, protestante,
passou a ser chamar Holanda e a parte sul, Católico Romano, Bélgica, isso em
1607. A Holanda foi desde o início um exemplo de liberdade religiosa.
Reforma
 A Igreja estava modificada em várias frentes.
 Novo personagem: o pastor-pregador
 Surgiu um novo personagem. A figura do pastor e pregador. Existia antes só a figura do
padre, mas não do pastor. O pastor-pregador tinha uma família, visitava seus irmãos,
era diferente do padre que tinha sua função no altar e confessionário enquanto que o
pastor-pregador é um estudioso da Palavra, então tem uma sala de estudos e o púlpito
onde ele prega.
 Em 1523, Zwinglio começou a usar uma túnica acadêmica que depois tornou-se veste
comum dos pregadores, no lugar da estola sacerdotal. Isso representava um
acadêmico, um estudioso da Palavra.
 Confissões de Fé Protestantes
 Na teologia surgiram diversas confissões protestantes. Confissão de Augsburgo (1530
escrita por Melanchton). No caso dos Luteranos eles tem como regra a confissão de
Augsburgo junto com a fórmula da concórdia de 1580, onde houve um acordo entre
Monergismo (Ao Senhor pertence a salvação) e sinergismo (O homem ajuda na sua
salvação).
 Dentro do ramo reformado temos a Confissão Gálica que foi escrita por Calvino.
Confissão escocesa escrita por Knox e mais 5 Joões. Confissão belga escrita por Guido
de Bres (executado pelos espanhóis). Segunda confissão helvética escrita por Heinrich
Bullinger. Confissão de Heidelberg, muito legal e interessante que era usada pela
comunidade reformada na Alemanha, no Palatinato tinha muitos reformados, escrita por
Zacarias Ursino e Gaspar Oleviano, talentosos teólogos. Os 39 artigos da igreja
Anglicana.
 A música também foi um grande legado. Grandes hinos e os salmos musicados.
 Economia
 Max Weber, sociólogo e economista escreveu um livro famoso A Ética Protestante e o
Espírito do Capitalismo (1905) passou a impressão às pessoas que o protestantismo
inventou o capitalismo. Faz uma vinculação do calvinismo com o capitalismo que é
muito comum os jovens na escola estudarem que o calvinismo e o capitalismo andam
juntos. Nada mais longe da verdade, pelo contrário, os reformadores sempre disseram
que os cristãos devem cuidar dos pobres porque Deus é um advogado dos pobres.
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Avivamento
 A reforma foi um avivamento? Sempre a questão quanto se a reforma foi um
movimento de avivamento.
 Muitas coisas absurdas aconteceram. Derramamento de sangue, guerra, erros,
excessos, divisões. O próprio Lutero pensou em desistir de tudo algumas vezes por
achar que as pessoas não estavam vivendo de acordo com o que diziam crer. Não
devemos enfeitar as coisas. Sabemos que também houve muito uso político, as
pessoas não sinceras entraram junto no movimento.
 Mas até os católicos reconhecem que ocorreram transformações na vida e na
espiritualidade das pessoas. Até a própria Igreja melhorou depois da Reforma
Protestante. A Palavra de Deus, o dia do Senhor, o saltério.

Quantas coisas deixamos de falar: sacerdócio universal de todos os crentes,
características da verdadeira Igreja (pregação fiel, administração correta dos sacramentos e
exercício da disciplina eclesiástica); livre exame das Escrituras. Tudo isso são presentes que
ganhamos de Deus por meio dos reformadores.
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O Sínodo de Dort
Os famosos cinco pontos do Calvinismo foram propostos originalmente por João Calvino, o
grande reformador francês, certo? Errado. Se você pudesse voltar no tempo e perguntasse a
Calvino quais são os 5 pontos, ele não teria a menor chance de acertar. Afinal os 5 pontos foram
estabelecidos mais de 50 anos após sua morte. E isso não ocorreu em Genebra, nem na França,
e sim na Holanda. E é para lá que temos que voltar nossa atenção, mais precisamente para a
cidade de Dordrecht.




Contexto histórico
 Antes, porém, convém nos situarmos no tempo. Em 1517, Lutero publica as 95 teses (o
início da Reforma Protestante). Quatro anos depois ele é "convidado" a se retratar na Dieta
de Worms e lá ele faz o rompimento definitivo com a igreja católica, atrelando sua
consciência à Palavra de Deus. Mais tarde, em 1536, na cidade de Genebra, Calvino
publica a primeira edição das Institutas da Religião Cristã - a melhor e mais completa
sistematização da doutrina protestante até então. Aperfeiçoamentos ocorreram e a edição
definitiva só foi fechada 23 anos depois, em 1559. Em 1564, Calvino morreu. Lutero já
havia morrido, antes, em 1546. Os dois mais importantes reformadores já não viviam mais
sobre a terra quando a nossa história começou.
 Quanto a Armínio, muitas pessoas pensam que ele e Calvino travaram calorosos debates
em que se digladiavam ferozmente em defesa das suas respectivas posições. Não seria
totalmente impossível, mas considerando-se que Armínio tinha quatro anos de idade
quando Calvino morreu, não parece razoável imaginar tal quadro. A verdade é que eles
jamais se conheceram.
Igreja Reformada Holandesa
 Mas vamos à nossa história. Voltamos a nossa atenção para a Holanda, que na época era
conhecida como Países Baixos (o território que hoje é ocupado por Bélgica, Holanda e
Luxemburgo). É lá que toda a trama acontece. Na época da Reforma o Rei da Espanha,
Filipe II, governava os países baixos. O crescimento do protestantismo foi severamente
coibido com fortíssimas perseguições e mortes. Estima-se que dezenas de milhares de
protestantes foram mortos pelos dirigentes católicos que governavam o país.
 A revolta contra os espanhóis foi crescendo até que Guilherme de Orange conseguiu,
depois de muitas tentativas, conquistar a tão sonhada independência, mais tarde
consolidada por seu filho Maurício de Nassau. Surgia uma nova nação protestante já que o
país era, naquela época, de maioria calvinista. Os novos líderes resolveram adotar a
religião reformada como religião oficial, utilizando-a como elemento de integração e
estabilidade do novo país. Todos os oficiais da igreja reformada holandesa tinham que
jurar seguir a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg.
 É importante ter em mente a forte ligação entre o estado e a igreja, comum nos tempos da
reforma. Só que na Holanda as igrejas tinham uma autonomia relativamente grande,
podendo nomear seus oficiais e exercer disciplina sobre os membros. Isso perturbava
alguns membros do Estado. Em 1591, uma comissão, presidida por Johannes van
Oldenbarnevelt e James Arminius, propôs uma estrutura mais ao gosto do poder secular: a
escolha de oficiais da igreja passaria a ser feita por um grupo de representantes (quatro do
Estado e quatro da igreja). Isso permitiu uma ingerência muito maior do Estado nos
assuntos da igreja. Esta situação - a história mostra - costuma causar problemas. Levandose em conta que outras religiões eram meramente toleradas (mas não tinham nem o direito
de ter seus próprios templos), muitas pessoas vieram para a igreja, cuja vinda não teria
ocorrido caso a igreja não fosse oficial do Estado holandês. Repetia-se algo como nos
tempos do imperador romano Constantino - a igreja passava a atrair pessoas não
regeneradas, muitas vezes com segundas intenções.
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A Controvérsia Arminiana
 Nessas condições, favoráveis por um lado, mas perigosas por outro, é que surgiu a
Controvérsia Arminiana. Duas questões foram levantadas na época - uma doutrinária e
outra de política eclesiástica. Primeiro: O ensino de James Arminius era compatível com a
Confissão Belga e com o Catecismo de Heidelberg? Afinal, todos os oficiais da igreja
haviam se comprometido a permanecerem fiéis a ambos os credos. Segundo: Caso o
ensino não estivesse de acordo, a igreja reformada teria poder para destituir aqueles que
pregavam doutrinas que conflitavam com aqueles credos?
 A questão da autoridade tornou-se problemática porque o governo insistia em manter nos
ofícios eclesiásticos pessoas que a igreja considerava que deviam ser destituídas. Dessa
forma, entre 1586 e 1618 aumentou muito o número de ministros que permaneciam nas
igrejas contra a vontade da congregação e das assembléias eclesiásticas. As igrejas,
intranqüilas, exigiam a convocação de um sínodo nacional para esclarecer a situação. Mas
o governo central temia o crescente poder das igrejas reformadas e insistia em não permitir
a convocação do sínodo.
 Foi em meio a tudo isso que James Arminius surgiu - um personagem controverso. Era
considerado até pelos seus opositores como sendo um pastor fiel, bom cristão, sóbrio,
moderado, homem sincero e de raras habilidades intelectuais. Mas é difícil não concordar
com a principal acusação que ele sempre carregou: era um homem que sofria de uma
certa "duplicidade". Isso ficará claro quando analisarmos a sua história nos próximos
parágrafos.
James Arminius
 Armínio nasceu em 1560, no sul da Holanda. Estudou em Genebra com Beza, o sucessor
de Calvino. Tornou-se ministro em Amsterdam em 1588. Não foram seus escritos, mas sim
sua pregação que começou a chamar a atenção por não parecer muito ortodoxa. Ele
decidiu fazer uma pregação expositiva no livro de Romanos. Sua interpretação de boa
parte dos primeiros textos do livro surpreendeu seus ouvintes. Mas foi no capítulo 7 que
ele trouxe sobre si uma avalanche de protestos. O texto de Romanos 7:14-15 diz: "Porque
bem sabemos que a lei é espiritual; eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do
pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que
prefiro, e sim o que detesto.". Armínio propôs que esse texto se referia a uma pessoa não
regenerada, contrariando o que os principais exegetas reformados sempre defenderam, ou
seja, que Paulo falava sobre si mesmo, na condição de cristão. Ao pregar em Romanos de
8 a 11, ele enfatizou o tempo todo o livre arbítrio do homem e ao chegar a Romanos 13,
afirmou que o Estado tinha a suprema autoridade em assuntos eclesiásticos e religiosos.
 Por conta de tudo isso, um de seus colegas, Petrus Plancius, registrou denúncia contra ele
para que ele fosse investigado pelo consistório. Havia rumores sobre o novo ensino em
todo o país. Armínio, no entanto, confirmava pleno compromisso com a Confissão Belga e
com o Catecismo de Heidelberg. No entanto, ficava cada vez mais evidente que ele tinha
problemas com o artigo 16 da confissão, o qual afirmava a doutrina da eleição.
 Em 1602 surgiu uma vaga na famosa Universidade de Leiden, para suceder um de seus
principais professores de teologia, morto pela praga que assolava a Holanda naquele ano.
Alguém indicou o nome de James Arminius para sucedê-lo. Havia uma preocupação
quanto à ortodoxia de Armínio, e portanto a sua aceitação foi condicionada a uma
entrevista com o Dr. Franciscus Gomarus sobre os pontos chaves da doutrina. Gomarus
era um famoso Calvinista, profundo conhecedor da Palavra. Diante de diversos
comissários, Armínio rejeitou publicamente diversas doutrinas pelagianas quanto a graça
natural, livre arbítrio, pecado original e predestinação. Também prometeu jamais ensinar
qualquer coisa em desacordo com a doutrina oficial das igrejas. Assim sendo, ele foi aceito
como Professor de Teologia da Universidade de Leiden.
 Em suas aulas públicas, Armínio permaneceu firme nas suas promessas. Mas em aulas
particulares, a alunos selecionados, ele expressava francamente suas dúvidas e
questionamentos. Esses alunos foram fortemente influenciados por ele e começaram a
propagar alguns desses ensinamentos. Por onde iam, questionavam a doutrina reformada,
atacando-a de diversas formas.
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Armínio permanecia afirmando estar em pleno acordo com a doutrina reformada enquanto
disseminava seus novos pontos de vista nos bastidores. Seus adversários o condenam
fortemente por demonstrar absoluta falta de caráter fazendo um tipo de "jogo-duplo". Ao
mesmo tempo, seus defensores o elogiam dizendo que tudo o que ele fez foi pensando
sempre na unidade da universidade e das igrejas. O leitor pode decidir por si mesmo.
Arminius versus Gomarus
 A intranqüilidade aumentava e em 1607 o sínodo da Holanda do Sul recebeu queixas
contra os ensinamentos de Armínio. O sínodo convocou James Arminius e o colocou mais
uma vez frente a frente com Franciscus Gomarus e os dois expuseram e compararam seus
pontos de vista. Mais uma vez Armínio alegou total fidelidade à Confissão Belga e como os
delegados não conseguiram perceber grandes diferenças entre o que foi exposto por
Arminius e por Gomarus, recomendaram que houvesse tolerância mútua. Outra
conferência foi convocada em 1609, também não redundando em avanços. Naquele
mesmo ano Armínio morreu de tuberculose.
Os Cinco Artigos do Arminianismo
 Com a morte de Armínio, sua causa passou a ser liderada por Johannes Uitenbogaard e
Simon Episcopius. Em 1610, sob a liderança de Uitenbogaard, os arminianos se reuniram
e elaboraram uma representação (remonstrance - por isso são conhecidos até hoje como
os remonstrantes). Nela os arminianos atacavam algumas doutrinas calvinistas e
estabeleceram 5 artigos com suas próprias posições:
1. A eleição está condicionada à previsão da fé.
2. Expiação universal (Cristo morreu por todos os homens e por cada homem, de forma
que ele conquistou reconciliação e perdão para todos por sua morte na cruz, mas só os
que exercem a fé podem gozar desse benefício).
3. Necessária a regeneração para que alguém seja salvo (aparentemente, uma visão
perfeitamente ortodoxa, mas mais tarde ficou claro que a visão deles era tal que
negava fortemente a depravação da natureza humana).
4. A possibilidade de resistir à graça.
5. A incerteza quanto à perseverança dos crentes (mais tarde eles deixaram claro que não
criam de forma alguma na garantia da perseverança).
 Os artigos foram assinados por 46 ministros.
 Os calvinistas responderam com uma reafirmação da doutrina calvinista. Formou-se o
grupo conhecido na história como os contra-remonstrantes. Isso ocorreu em 1611.
A convocação do Sínodo
 O poder público não ficou indiferente à controvérsia que ganhava contornos cada vez mais
perigosos. Havia pessoas que estavam utilizando a controvérsia religiosa para incitar
rebeliões e outras formas de ação política. Assim, em 11 de novembro de 1617, Maurício
de Nassau decidiu que um sínodo nacional deveria ser convocado em 1 de novembro de
1618. Estava criado o quadro para o surgimento do famoso Sínodo de Dort.
 Encorajado pelo Rei Tiago I da Inglaterra, o governo central holandês enviou convites a
diversos representantes de países reformados para que enviassem delegados para
participarem do sínodo. O governo holandês requisitava a cada país que fossem enviados
alguns de seus teólogos mais renomados, de proeminente erudição, santidade e
sabedoria, que com seu conselho e juízo pudessem trabalhar diligentemente para
apaziguar as diferenças que tinham surgido nas igrejas da Holanda, trazendo paz àquelas
igrejas.
 Outro motivo para convidar os teólogos estrangeiros, foi a tentativa de garantir a isenção
que os remonstrantes alegavam que a igreja da Holanda não possuia. Uma terceira razão
estava ligada ao fato dos remonstrantes alegarem continuamento ao povo que as demais
igrejas protestantes compartilhavam da mesma visão que eles. A presença dos delegados
estrangeiros poderia dirimir esta e outras dúvidas.
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O Sínodo de Dort
 Em 13 de novembro de 1618 o Sínodo Nacional de Dort foi estabelecido. Todas as
despesas seriam pagas pelo governo holandês. O sínodo era composto de 84 membros e
18 comissários seculares. Dos 84 membros, 58 eram holandeses, oriundos dos sínodos
das províncias, e os demais (26) eram estrangeiros. Todos tinham direito a voto.
 Após um culto de oração todos foram para o local das reuniões. O moderador era
Johannes Bogerman. A primeira atividade foi o pronunciamento do juramento: "Prometo,
diante de Deus em quem creio e a quem adoro, que está presente neste lugar, e que é o
Perscrutador de nossos corações, que durante o curso dos trabalhos deste Sínodo, que
examinará não só os cinco pontos e as diferenças resultantes deles mas também qualquer
outra doutrina, não utilizarei nenhum escrito humano, mas apenas e tão somente a Palavra
de Deus, que é a infalível regra de fé. E durante todas estas discussões, buscarei apenas
a glória de Deus, a paz da Igreja, e especialmente a preservação da pureza da doutrina.
Assim, que me ajude Jesus Cristo, meu Salvador! Rogo para que ele me assista por meio
do seu Espírito Santo!"
 Os membros foram divididos em 18 comitês. A cada questão proposta ao sínodo, cada um
dos comitês formulava sua própria resposta que era depois apresentada ao Sínodo como
um todo. O material escrito era entregue aos moderadores que compilavam um texto
único. Esse texto era aprovado pelos próprios moderadores ou ia a voto.
 O tema principal do Sínodo era o arminianismo. Foram convocados para comparecer
diversos teólogos arminianos. Estes se reuniram antes em Rotterdam e nomearam oficiais
para representá-los. A estratégia deles era atacar os contra-remonstrantes como sendo
fanáticos religiosos. A idéia era centrar forças contra o supralapsarianismo de Gomarus.
 Simon Episcopius foi escolhido para ser o orador dos remonstrantes. Logo na segunda
reunião, ele já se indispôs com todos e usou de uma artimanha típica dos arminianos. Fez
críticas ao Sínodo, ao governo e ao príncipe Maurício. Quando instado a fornecer uma
cópia do discurso, alegou que esta estava ilegível. Mais tarde concordou em fornecer uma
cópia, mas esta não continha as críticas aos governantes.
 A batalha era severa. Os remonstrantes alegavam que o sínodo não tinha competência
para julgá-los. Bogerman, o moderador, retrucava dizendo que o sínodo havia sido
legalmente constituído pelo poder público. Os remonstrantes deveriam ter aceitado esse
argumento, já que sempre defenderam que o estado é a autoridade máxima nas questões
religiosas e eclesiásticas. Ao serem convidados a colocar no papel suas divergências em
relação à Confissão Belga, os remonstrantes negaram-se a obedecer. Quando Bogerman
perguntou se eles reconheciam os artigos da representação de 1610, permaneceram
calados.
 Como os remonstrantes dificultavam demais os trabalhos, em 14 de janeiro de 1619
Bogerman perguntou a eles definitivamente se eles iriam comportar-se e submeter-se ao
Sínodo. Eles responderam que não se submeteriam ao Sínodo. Irritado, Bogerman
precipitou-se e mandou-os embora sem consultar os demais membros. As mesas e
cadeiras dos arminianos foram retiradas e passou-se a analisar suas opiniões através de
seus escritos. O principal documento analisado foi a representação de 1610 com seus 5
artigos.
Os Cânones de Dort
 O documento final, os Cânones de Dort, foi formulado em 93 artigos, separados em 5
pontos de doutrina. O documento foi assinado por todos os delegados em 23 de Abril de
1619. Foram ao todo 154 reuniões ao longo de sete meses. Prevaleceu a interpretação
ortodoxa.
 Muitos consideram injustas as medidas tomadas após o sínodo. Afinal, mais de 200
ministros remonstrantes foram depostos de seus cargos. Alguns se retrataram e
retornaram às suas funções, mas boa parte foi definitivamente banida. Mas é bom lembrar
que o que hoje seria considerado, talvez, indevida perseguição religiosa, era uma prática
absolutamente comum a todas as religiões e países da época.
 É importante entender também que os ministros remonstrantes eram muitas vezes
mantidos em seus cargos apesar de estarem violando o juramento que fizeram de
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manterem-se fiéis à confissão belga e ao catecismo de Heidelberg. Isso era conseguido
por meio do apoio de políticos poderosos. Enquanto isso, os mesmos políticos perseguiam
os contra-remonstrantes chegando ao ponto, em algumas situações, de impedir-lhes o
acesso ao local de culto. A religião e a controvérsia eram freqüentemente usadas para fins
políticos.
 Pode-se dizer que ocorreu com os arminianos o que já aconteceu centenas de vezes na
história da igreja. Nas palavras de Johns R. de Witt: "um homem raramente é honesto o
suficiente para sair de sua igreja, se suas convicções são incompatíveis com as daquela
igreja. Normalmente ele tenta, por meio de uma estranha linha de argumentação
casuística, converter a igreja ao seu próprio entendimento da verdade".
 Os arminianos, ao romperem suas promessas e no entanto permanecerem atuando na
igreja, encaixaram-se perfeitamente nessa descrição.
 É bom lembrar que outras religiões eram toleradas na Holanda naquele período, apesar de
não poderem construir templos próprios. Entre estes haviam peregrinos, luteranos,
anabatistas e até mesmo católicos romanos. Mas nenhum deles ameaçava a igreja "de
dentro" como faziam os arminianos.
Conclusão
 O Sínodo de Dort foi importante por ter mostrado a tentativa dos arminianos de diminuírem
a soberania de Deus na salvação, engrandecendo o papel do homem na sua própria
salvação.
 Mais tarde, os cinco pontos de divergência em relação aos artigos arminianos passaram a
ser conhecidos como os "cinco pontos do calvinismo" e um acróstico foi criado para facilitar
a lembrança de cada ponto. A esse acróstico deu-se o nome de TULIP:
T otal depravação
U ma eleição incondicional
L imitada expiação
I rresistível graça
P erseverança dos santos
 É importante frisar que os cinco pontos e os cânones de Dort não são uma exposição da
doutrina reformada. Esta é muito mais abrangente. Longe de serem uma exposição do
calvinismo, os cinco pontos servem muito mais para enfatizar diferenças entre o calvinismo
e o arminianismo, principalmente na relação da soberania de Deus com a salvação. O
ensino de Calvino é muito mais amplo e abrangente e, no que se refere aos cinco pontos,
alguns deles ele nem sequer tratou em profundidade, como é o caso, por exemplo, da
expiação limitada.
 Acreditamos firmemente que é importante conhecer as origens daquilo em que cremos e
perceber que, tal qual ocorreu com outras doutrinas como a Trindade e a dupla natureza
de Cristo, a verdade de Deus esteve sempre sob ataque e homens corajosos sempre se
levantaram para batalhar "diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos
santos" (Jd 3). Graças a Deus.

João Calvino e “Os Cinco Pontos do
Calvinismo”

Sínodo de Dort
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Os Puritanos




Visão errada
 J.I.Packer quando fala dos puritanos costuma começar dizendo que vai falar dos velhos e
alegres puritanos. Ele faz isso para medir o nível de preconceito da platéia. Esse nome
Puritanos foi jogado na vala comum, dando uma idéia errada a todas as pessoas da
sociedade de quem esses homens foram. Há um preconceito inerente aos puritanos. Eles
são vistos como rabugentos, infelizes, avessos à alegria. Isso está muito longe da verdade.
É um preconceito similar ao que os crentes sofrem hoje.
 Um escritor americano que odiava os Puritanos disse: “O puritanismo é a preocupação de
que alguém em algum lugar esteja feliz”. Isso na verdade é uma caricatura de inimigos do
puritanismo, pois ele sempre denuncia o erro e a imoralidade em que muitas vezes essas
pessoas vivem.
Que é o puritanismo?
 C. S. Lewis disse a respeito dos Puritanos: “Precisamos ver os puritanos como exatamente
o oposto daqueles que carregam esse nome hoje. Devem ser vistos como jovens,
ardorosos, intelectuais progressistas, extremamente atualizados e modernos”.
 Em Screwtape Letters, Screwtape (Fitafuso), foi traduzido para o Brasil com o título de
“Cartas do Coisa Ruim”, “Cartas do Inferno”. É um livro interessante em que o C. S. Lewis
imaginou um demônio velho, experiente cujo nome é Screwtape, em português Fitafuso,
que escreve cartas para um demônio jovem, novato, principiante em enganar as pessoas,
dando dicas, ensinando como se deve enganar as pessoas, levar para o mau caminho,
afastar de Deus. Em uma parte ele fala assim para esse demônio jovem, Wormwood
(Vermebile): “Tudo isso, teu paciente provavelmente classificará como puritanismo – e
deixe-me dizer, de passagem, que o valor que nós conseguimos dar a essa palavra foi um
dos nossos grandes triunfos dos últimos 100 anos. Através dela nós salvamos todos os
anos, milhares de seres humanos da temperança, da castidade e da sobriedade na vida”.
 O que é? O puritanismo é um movimento dentro da igreja da Inglaterra que começou no
reinado de Elizabeth I, que queriam levar a Reforma na Inglaterra à frente, pois ela não
tinha ido para onde tinha que ir. Não tinha ocorrido na Inglaterra uma adaptação da Igreja
às Escrituras. Floresceu no Interregno, ou República, pois a Inglaterra já chegou a ser uma
República nas mãos dos Puritanos, dos anos 1640 e 1650 e foi minguando entre a
restauração de 1660 e a tolerância de 1689.
 Precursores
 No início todos os puritanos eram parte da igreja da Inglaterra. Eram homens
interessados em levar a reforma em frente após um bom começo com Eduardo VI.
Tudo ocorre no século XVII. Houve aquele balde de água fria com Maria I.
 O espírito do puritanismo se vê naquele embate entre John Knox e Richard Cox na
cidade de Frankfurt na Alemanha numa Igreja de refugiados ingleses. Ali houve uma
discussão entre eles onde John Knox queria adaptar a Igreja às Escrituras porque o
Senhor Jesus Cristo é o Senhor da Igreja e Richard Cox veio com aquele argumento,
bem típico do anglicanismo, nós queremos nossa Igreja como era a Igreja na Inglaterra.
O costume era mais importante, os rituais que nós fazíamos queremos continuar
fazendo. Não queremos abandonar alguma coisa porque às Escrituras dizem assim.
 O nome puritano é um nome que os inimigos deram para eles, é um nome jocoso. Para
o puritano tudo tem que ser como a Bíblia diz.
 Homens como William Tyndale e John Knox foram precursores do espírito puritano.
 Uma outra grande conquista foi a publicação da Bíblia de Genebra. Quando vemos que
a Bíblia dos Puritanos é a Bíblia de Genebra podemos ver a grande ligação com
Calvino. É uma tradução da Bíblia feita por uma série de eruditos, em Genebra usando
como base a tradução de William Tyndale. O interessante dessa Bíblia são as
anotações dela feitas pelos Puritanos. Em 1560 foi a primeira edição.
 Hoje em dia existe nos Estados Unidos um movimento muito forte dentro das Igrejas
chamado de King James Only. Muita gente acha que essa Bíblia foi a Bíblia dos
Puritanos. Na verdade essa Bíblia foi considerada uma inovação, os ingleses a
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chamam de versão autorizada, surgiu em 1611 levando o nome do rei Tiago (James)
que era um grande inimigo do evangelho.
Decepção com Elizabeth e com Tiago
 Os puritanos se decepcionaram com a rainha Elizabeth, porque eles esperavam que
sendo ela protestante a Reforma continuasse. Para eles, ela só varreu a sujeira pra
debaixo do tapete, não fez coisa alguma de concreto, deixou aquela Via Média entre
catolicismo e protestantismo, sem levar para as Escrituras. Ficou uma coisa mais de
descolar de Roma do que de efetivamente seguir às Escrituras. Muito mais um
protestantismo político do que de consciência.
 Depois quando assumiu o Tiago I, ou James I, a decepção foi maior ainda com ele que
era escocês e que eles achavam que certamente traria o espírito do presbiterianismo
escocês. Quando ele chegou foi recebido com euforia, mas que engano. Ficou claro
que o rei Tiago não era amigo da fé reformada. Ele queria implantar o absolutismo, que
ele mandava e dizia com muita clareza: “Ele era o rei e rei gosta de bispos”. Bispo ele
nomearia e colocaria quem ele quisesse, quem fosse conveniente para ele. Ele teria
controle político e para quem quer ser o senhor absoluto é importante.
Conflito e perseguição sob Carlos I
 Com Carlos I o desânimo passou a ser total. Ele colocou algumas pessoas em certas
funções importantes, como o arcebispo da cantuária, que é o mais importante dentro da
Igreja da Inglaterra depois do rei, ele colocou William Laud (1573-1645) que foi um dos
maiores inimigos dos puritanos, os perseguindo severamente.
William Laud (1573-1645) e os arminianos
 O interesse dele junto com o rei era eliminar os puritanos do mapa, por motivos
políticos, e por querer colocar dentro da Igreja Anglicana a teologia arminiana. Willian
Laud começou a colocar arminianos em todas as funções da Igreja Anglicana. Havia
um dizer interessante na época: “Qual é a posição dos arminianos?”. Dava a impressão
que estava perguntando sobre a posição teológica, mas a reposta era: “Os melhores
bispados da Inglaterra”.
 Com todo esse quadro desesperador, tanto em termos de política eclesiástica com em
termos de teologia, muitos puritanos partiram, e na providência de Deus, foi muito bom.
Porque foram contingentes enormes de puritanos, para a Nova Inglaterra, vão colonizar
os Estados Unidos. Para nós isso é muito importante, pois o protestantismo reformado
veio para o Brasil via americanos principalmente. Muitos então foram direto para a
Nova Inglaterra e outros passaram primeiro pela Holanda. Em 1630 a imigração chegou
ao seu pico. Havia a esperança de criar ali uma nova terra em que Deus fosse
verdadeiramente honrado e o Evangelho fosse pregado em toda a sua pureza
 Nos anos 1640 estourou a guerra civil entre o rei e o parlamento. Porque várias atitudes
do Carlos I indicavam que ele queria governar de maneira absolutista, ele faz o que tem
vontade. A Inglaterra era uma monarquia como é até hoje, mas existe um parlamento,
as decisões passam por ele. Guerra foi vencida pelo parlamento e o rei Carlos I foi
decapitado em 1649.
Ascensão e Queda
 De 1649 a 1660 não houve mais um reino, mas sim uma república, governada pelo
parlamento e por um lorde protetor que era a figura de Oliver Cromwell. Ele era ligado
aos Puritanos, o próprio John Owen foi seu conselheiro. É um período interessante em
que os puritanos têm mais força, inclusive força política. Eles podiam fazer Reforma
agora, pois tinham todo o apoio do parlamento.
 Houve uma série de problemas e quando Cromwell morreu, assumiu Richard Cromwell
filho de Oliver Cromwell, e era um péssimo líder, confuso, no final das contas, 20
meses depois da sua morte, o rei Carlos II sentava no trono de seu pai naquilo que foi
chamado de Restauração (1658), o reino unido estava restabelecido. Aí vem o declínio.
 Na verdade os escoceses meio que sabotaram, pois quando Carlos I foi morto eles
colocaram Carlos II como rei da Escócia, não tendo mais união. O parlamento da
Inglaterra assumiu o comando da Inglaterra, mas na Escócia o rei estava reinando, e
ele era o legítimo herdeiro do trono da Inglaterra se fosse uma monarquia.
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Muitos problemas, inclusive guerras quando Oliver Cromwell invadiu a Escócia fazendo
com que Carlos II fosse obrigado a se refugiar na França.
 O Dr. Lloyd-Jones chega a atribuir a culpa pela restauração da monarquia aos
presbiterianos, escoceses.
 Os puritanos acabaram fracassando no seu intento de ter ali uma nação cristã,
plenamente reformada.
Grandes Nomes:
 John Milton (1608-47)
 O grande poeta. Escreveu Paraíso Perdido e Paraíso Recuperado. Um dos biógrafos
de Milton disse que ele foi o último homem da história da humanidade que leu tudo o
que já foi publicado. Ele é importante, mas a teologia dele não é muito boa.
 Richard Baxter (1615-91)
 O grande pastor e pregador. Ele trabalhou por 15 anos em Kidderminster, pequena
cidade da Inglaterra. Dizem que quando ele chegou não havia quase nenhum cristão.
Quando ele saiu não havia nenhum ímpio. O trabalho dele foi fantástico, fazia aquelas
visitações às famílias, checando como esta a vida espiritual de cada um. Um dos
grandes livros dele foi O Pastor Aprovado, que muitos desanimam quando lêem por
causa do padrão elevadíssimo. O Dr. David B. Calhoun dizia sempre para não
desanimar com o padrão elevado que os puritanos põem no papel, coloque aquilo
como um alvo, lembrando sempre da graça. Outros livros dele: Um chamado aos não
Convertidos, o Descanso eterno dos Santos, o Diretório Cristão, é um grande livro que
tem tudo que se pode imaginar em termos de consciência e ética cristã.
 A pregação dele era regida pelo lema: “Primeiro luz, depois calor”. Instruir primeiro para
depois motivar. Não adianta ter uma fé cega, com muito discurso, que as pessoas vão,
mas não sabem por que estão indo, não, precisamos conhecer. Em um livreto dele que
fala assim, que é muito comum as pessoas dizerem: “Você pode conhecer, conhecer,
conhecer, e não ter vida cristã”, e ele respondia: “É, mas sem conhecer eu já sei que
você não tem vida cristã”.
 A influência dele se fez sentir na cidade por 100 anos. Não é o melhor teólogo, mas é
um dos grandes pastores.
 John Owen (1616-83)
 Esse foi o grande teólogo dos puritanos. O príncipe dos teólogos puritanos é o Calvino
da Inglaterra. É autor do livro A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele escreveu
também a declaração de Savoy – uma reescrita da confissão de Westminster para
atender as Igrejas Congregacionais. Porque a confissão de fé de Westminster acabou
saindo por força da influência interna, Presbiteriana, mas muitas pessoas ali não eram
Presbiterianas e, portanto se viam no direito de mudanças.
 Uma editora inglesa publicou recentemente uma coletânea de textos de John Owen
com 16 volumes. Os escritos completos dele são muito maiores. Dr. Lloyd-Jones
quando se casou em 1927, ganhou de amigos de presente de casamento, de segunda
mão, as Obras Completas de John Owen e as Obras Completas de Richad Baxter.
Para ele foi um presentão.
 Spurgeon “É desnecessário dizer que Owen é o príncipe dos teólogos. Dominar suas
obras é ser um teólogo profundo.”
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John Bunyan (1628-88)
 É um homem fantástico, um indivíduo único na História da Igreja, vale apena aprender
sobre ele.
 O latoeiro de Bedford, não era um ministro, mas era um pregador do Evangelho
fantástico e conhecido principalmente como autor do livro O Peregrino, que alguém já
disse que é a Confissão de Fé de Westminster com pessoas.

Poderiam falar de muitos outros como John Flavel (1630-91), Richard Sibbes (1577-1635),
Thomas Goodwin (1600-1680), Thomas Watson (1620 - 1686), Stephen Charnock (1628- 1680),
Thomas Manton (1620-1677) e outro mais.
Quando pensarmos em século XVII devemos pensar em Puritanos, pois esses são os
grandes homens de Deus daquele século


Por que não deu certo?
 Trazer de volta Carlos II não ajudou coisa alguma, foi uma péssima idéia. Porque quando
chegou proclamou o ato de uniformidade proclamado em 1662, que obrigava todas as
igrejas a terem um culto igual, determinado pelo rei, ou seja, anglicanismo obrigatório em
todas as igrejas. Vindo com isso a força, a mão pesada. Com isso muitos puritanos,
conscientes como eram, deixaram seus púlpitos, pois eles não levariam um culto que não
estaria de acordo com às Escrituras. Cerca de 2000 pastores puritanos simplesmente
disseram não para o rei e foram expulsos da sua função, do seu ganha pão, passando
momentos difíceis por manterem-se firmes na Palavra de Deus. É a chamada grande
ejeção de 1662. Muitos foram perseguidos, como John Bunyan, que também foi preso, e
foi na prisão de Bedford que ele escreveu O Peregrino.
 Devemos ter um carinho especial por John Bunyan, porque dentre outras coisas, além de
ser essa pessoa fantástica, ele foi grande pregador do Evangelho, e era batista. É o batista
famoso, mais antigo que existe. Tem outros nomes evidentemente, a Igreja Batista não
começou com ele, mas ele era um batista.
 Vejam como era o espírito de John Bunyan, e o próprio Dr. Lloyd-Jones no livro tem uma
palestra em que ele fala de John Bunyan nesses termos: “John Bunyan é a unidade da
Igreja”. Pois quando lemos O Peregrino não fazemos a menor idéia de que denominação é
o autor, sabemos apenas que é um Puritano.
 Divisão interna do movimento
 Um problema foi a divisão interna do movimento. Principalmente a mentalidade de
muitos grupo do tipo – tudo ou nada. O Dr. Lloyd-Jones aborda isso várias vezes em
várias palestras sobre o erro que foi não ter cedido em algumas ocasiões em que
deveriam ter cedido.
 Os grupos de puritanos com ênfase diferentes da época: os batistas, os presbiterianos,
os niveladores (levelers), os cavadores (diggers), os bradantes (ranters), os da quinta
monarquia e os quakers (pentecostais da época). Um não se entendia com o outro. Os
presbiterianos não conseguiam se entender com os independentes, aqueles que
acreditam que cada congregação deve ser independente, como os batistas, os
congregacionais.
 Excessiva mistura entre religião e política
 Os puritanos sempre se envolviam com a sociedade, eles vieram com aquela idéia de
Calvino, Cristo Transformador da Cultura. São indivíduos que se envolvem na cultura,
que assumem posições dentro da sociedade, não se isolam eles se misturam, são
profissionais ali dentro, são funcionários públicos, às vezes em funções importantes,
influentes. São indivíduos que não ficam à parte, só que eles foram longe demais.
 O próprio John Owen disse que considerações e intrigas políticas minaram o
movimento puritano. Dr. Lloyd-Jones disse que temos que aprender com o que ocorreu
entre 1640 e 1662. A batalha do Senhor deve ser com armas espirituais. O
envolvimento dos puritanos na cultura foi uma coisa boa, mas a maneira como a
fizeram não foi adequada.

1



Algumas características
 Completude
 São completos em tudo que abordam, tudo vai ao mínimo detalhe, tudo é checado, são
muito criteriosos em tudo que eles abordam, em todos os assuntos, tanto em teologia
como em vida cristã, tudo neles é exaustivo. Richard Baxter no seu Diretório Cristão é
um exemplo. É um livro que trata de casos de consciência, de como usar o
conhecimento e a fé, de como progredir e avançar na vida cristã, como vencer cada
tentação, e como mortificar e vencer cada pecado.
 Adoração Bíblica
 Para os anglicanos, católicos e para a maioria das pessoas vale adoração bonita. Para
eles tinha que ser a adoração bíblica. Eles são os grandes aplicadores do que se
conhece como princípio regulador do culto. Eles removeram as vestimentas, as cruzes,
as imagens, os dias santos, e as festas religiosas – até a páscoa e o natal. O princípio
regulador do culto é importante, mas não costuma ser fácil de aplicar.
 Graça
 Eles eram calvinistas. A graça de Deus é que salva. Não é o pecador que se salva a si
mesmo, mas Deus é quem o salva.
 Lei
 Na questão da lei eles foram magistrais. São mestres no terceiro uso da lei,
santificação, como viver a vida cristã, sabiam ensinar isso como poucos, por vezes
chegavam a soar meio legalista, às vezes um ou outro pode ter escorregado nessa
área. Esse é sempre um perigo para as igrejas reformadas, o risco de cair no legalismo,
no exagero, colocando a santificação, a obediência aos mandamentos, quase como
uma condição à salvação. Para os luteranos é o inverso, eles tendem a cair na graça
barata. O próprio Dietrich Bonhoeffer, que era um luterano, escreveu muito naquele
livro Discipulado (livro excelente) sobre a graça barata. Como disse o David B. Calhoun
um precisa muito do outro, ambos tem muito a aprender uns com os outros.

Assuntos tratados nesses livros:
















Trabalho
Sexo e Casamento
Dinheiro
Família
Pregação Puritana
Igreja e Culto
A Bíblia
Educação
Ação Social





Perfil dos Puritanos
Os Puritanos e a Bíblia
Os Puritanos e o
Evangelho
Os Puritanos e o
Espírito Santo
A Vida Cristã dos
Puritanos
Os Puritanos e o no
Ministério

A Assembléia de Westminster
 A Assembléia de Westminster se reuniu naquela época em que havia disputa entre o rei
(Carlos I) e o parlamento incomodado com a visão absolutista do rei. Foi o parlamento de
convocou a Assembléia de Westminster em 1º de Julho de 1643. A convocação foi para
uma série de eminentes teólogos, para elaborarem uma confissão de fé, e outros aspectos
também, como diretório de culto, catecismo, uns 5 ou 6 documentos foram produzidos ali.
 121 teólogos + 30 leigos
 Os 30 leigos são 10 representantes da casa dos lordes e 20 da casa dos comuns. A
Confissão de Westminster é tecnicamente da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana.
Dos teólogos havia episcopais (James Usher) que não participaram muito por serem
fieis ao rei, presbiterianos, independentes (Thomas Goodwin, Jeremiah Burroughs),
erastianos e leigos. Também foram chamados convidados escoceses (Samuel
Rutherford). Foram 1163 reuniões.
 Richard Baxter descreveu assim a assembléia: “Os teólogos ali reunidos eram homens
de eminente conhecimento, piedade, habilidade ministerial e fidelidade; e não sendo eu
digno de ser um deles, posso falar ainda mais abertamente a verdade que eu sei (...)
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que tanto quanto sou capaz de julgar pela informação histórica disponível, e por
qualquer outra evidência, o mundo cristão desde os dias dos apóstolos nunca teve um
sínodo de teólogos mais qualificados do que esse sínodo e o sínodo de Dort (1618)”.
1643 – 1649
 Os trabalhos se estenderam por cinco anos e meio, durante os quais houve mais de mil
reuniões do plenário e centenas de reuniões de comissões e subcomissões.
 A Confissão de Westminster foi utilizada por outros grupos
▪ Acabou sendo adotada pelos presbiterianos da Escócia
▪ Congregacionais – Declaração de Savoy (1658)
▪ Batistas – Segunda Confissão Londrina de 1689. Por que segunda? Porque
houve uma primeira em 1644.
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Os católicos mandaram missionários por todo lugar nas Américas, antes, os protestantes
ainda não estavam envolvidos.
Protestantismo no Novo Mundo


Onde tudo começou
 Baía da Guanabara – França Antártica – A “França Antártica”: Primeira Presença
Calvinista no Brasil (Alderi Souza de Matos)
 No início da sua história, o Brasil foi alvo do interesse político e econômico de diversas
nações européias, entre elas a França. Assim, em novembro de 1555 uma expedição
comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Viliegaignon (1510-1571) chegou à
Baía da Guanabara e implantou uma colônia que ficou conhecida como França
Antártica. Esse empreendimento contou com o apoio do almirante Gaspard de Coligny
(† 24-08-1572), influente estadista e futuro líder dos calvinistas franceses, os
huguenotes.
 Sendo inicialmente simpático à causa da Reforma e procurando elevar o nível moral e
espiritual da sua colônia, Villegaignon escreveu a João Calvino solicitando o envio de
colonos protestantes. A Igreja Reformada de Genebra atendeu prontamente ao pedido,
enviando um grupo de evangélicos sob a liderança de dois pastores, Pierre Richier e
Guillaume Chartier.
 A nova expedição chegou à Baía da Guanabara no dia 7 de março de 1557. Três dias
depois, a 10 de março, uma quarta-feira, os colonos desembarcaram na pequena ilha
(Forte Coligny) e realizaram o primeiro culto protestante no Brasil e possivelmente no
Novo Mundo. O oficiante foi o Rev. Pierre Richier, que, acompanhado de todos, cantou
o Salmo 5 (hino 122 do Hinário Presbiteriano: “À minha voz, á Deus, atende”). Em
seguida, o referido pastor pregou um sermão sobre o Salmo 27.4: “Uma coisa peço ao
Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha
vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.” No domingo 21 de
março houve a primeira celebração da Santa Ceia.
 Influenciado pelo ex-dominicano Jean Cointac, Villegaignon passou a entrar em atrito
com os calvinistas sobre uma série de questões teológicas, reproduzindo nos trópicos o
que acontecia na Europa. Ele inicialmente proibiu aos reformados a celebração da
eucaristia, depois as pregações e finalmente as reuniões de oração. O pastor Chartier
foi enviado à França em busca de instruções e os colonos protestantes foram expulsos
da pequena ilha em que a colônia estava instalada, até hoje conhecida como Ilha de
Villegaignon.
 A expulsão colocou os calvinistas em contato direto com os índios tupinambás, aos
quais procuraram evangelizar, sendo esse evento o primeiro contato missionário
protestante com um povo não-europeu. Entre esses reformados estava o sapateiro
Jean de Léry, que mais tarde escreveu um valioso relato dessas experiências, intitulado
História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, publicado em Paris em 1578. Em seu
livro, Léry não somente fornece informações sobre a natureza, a fauna e a flora de um
Brasil ainda intocado pela civilização branca, mas descreve de maneira singularmente
perspicaz e objetiva os mais variados aspectos da cultura indígena.
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Ao passar pelas imediações um navio que se dirigia para a França, os frustrados
colonos resolveram retornar ao seu país. Pouco depois, quando o barco ameaçou
naufragar, cinco calvinistas ofereceram-se para voltar à terra. Estes cinco – Jean du
Bourdel, Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon, André Lafon e Jacques Le Balleur – foram
prontamente aprisionados por Villegaignon, que apresentou-lhes uma série de questões
teológicas e exigiu uma resposta por escrito dentro de doze horas. Esses leigos
redigiram um notável documento, conhecido como Confissão de Fé da Guanabara, que
finalmente custou as suas vidas.
 Diante da recusa dos calvinistas em abjurar as suas convicções, Villegaignon
condenou-os à morte. Bourdel, Verneuil e Bourdon foram estrangulados e lançados ao
mar. André Lafon, sendo o único alfaiate da colônia, teve a vida poupada sob a
condição de que não divulgasse as suas idéias religiosas. Jacques Le Balleur fugiu
para o continente, indo parar em São Vicente, onde pregou as suas convicções. Por
insistência dos jesuítas, foi levado para a capital colonial, Salvador, onde esteve
aprisionado por vários anos (1559-1567). Em 1567, o governador geral Mem de Sá
levou-o para o Rio de Janeiro, fundado recentemente, onde ele foi enforcado e os
últimos franceses foram finalmente expulsos.
 Política e ideologicamente, o empreendimento francês foi obviamente um fracasso, não
tendo sido adequadamente concebido em termos de seus propósitos, tanto seculares
quanto religiosos. Em especial, a questão religiosa, não tendo sido resolvida na França,
não o poderia ser no Brasil. Todavia, o experimento, apesar do seu trágico desfecho,
tem grande valor para a história do protestantismo, em virtude do seu caráter pioneiro.
A França Antártica foi a primeira tentativa de implantação de uma igreja reformada e de
um trabalho missionário protestante na América Latina. O heroísmo dos mártires
calvinistas tem inspirado sucessivas gerações de evangélicos no Brasil e no mundo.
Puritanos
 Para nós o que é mais importante é o que deu certo, que são os Puritanos que foram para
Nova Inglaterra, porque ali temos uma colonização consistente, um lugar em que a Igreja
vai florescer com espírito Puritanos sem ter Villegaignon e companhia, e guerras para
acabar com eles.
 Tiago I tentou ignorar os puritanos, mas Carlos I queria suprimi-los. Logo arrumou
confusão com o parlamento. Carlos conseguiu dois efeitos: a grande migração dos anos
1630 e a revolução puritana de 1640. Nos anos 1630 milhares de puritanos migraram para
a Nova Inglaterra. Lá eles queriam ser uma luz para o mundo e mostrar para a própria
Inglaterra como uma república cristã deveria ser.
 Mayflower – baía de Massachusetts (1621)
 Toda essa migração começou com os puritanos separatistas. O primeiro navio a chegar
à Nova Inglaterra na baía de Massachussets foi o famoso Mayflower. John Winthrop,
um dos primeiros governadores disse: “Nós seremos como uma cidade edificada sobre
um monte. Os olhos de todos os povos estão sobre nós”.
 Várias levas de Puritanos foram para lá durante as perseguições de William Laud e
Carlos I. Esses indivíduos são idealista, deram o nome de Nova Inglaterra, uma
Inglaterra que fosse realmente subserviente ao Senhor Jesus. Tudo girava em torno do
cristianismo, todos os líderes eram cristãos. Era um empreendimento diferente. Sempre
que pensarmos na pouca diferença entre o descobrimento da América (1492) e do
Brasil (1500) e não entendermos a diferença de desenvolvimento entre eles,
precisamos lembrar da diferença de colonização. Lá estavam indo indivíduos da mais
alto estirpe, enquanto nobre algum queria vir para cá. Lá povoamento para formar um
novo mundo, um novo país, enquanto aqui extrativista, e a nobreza que tinha aqui
mandava os filhos para estudar em Coimbra. Em 1638 Harvard já estava construída,
para dar estudo, para preparar ministros, e pessoas que estavam lá.
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Roger Williams e a primeira igreja batista das Américas
 Logo começou a haver divisões entre aqueles puritanos. Porque o livre exame das
Escrituras é terrível para produzir divisão. Uma das primeiras divisões importantes foi
com Roger Williams. Williams era um calvinista de convicções fortes. Ele começou a
expressar sua crença na visão batista e passou a não ser mais bem aceito entre os
congregacionais de Massachussets. Ele fundou a colônia de Rhode Island e em março
de 1639 fundou a primeira igreja batista da América. É um dos personagens do
monumento da reforma. Rhode lsland sempre foi visto como um símbolo de liberdade
religiosa porque ali se começou a receber os que eram rejeitados pelos
congregacionalistas da baía de Massachussets.
Características:
 A família – uma igreja dentro da igreja, Igreja simples com muita luz, nunca pinturas nos
vidros, pois escurece e atrapalha a leitura da Bíblia. Não havia imagens nem cruz. Bíblias
individuais para acompanhar a pregação, . O conhecimento era muito importante.
 John Cotton, Thomas Hooker e John Davenport foram convidados como delegados da
assembléia de Westminster. A Igreja da Inglaterra valorizava os homens que tinham para
Nova Inglaterra. Eles não foram. Só foi o ex-governador Henry Vane.
 Depois vieram muitos outros: presbiterianos da Holanda, alemães reformados com a
confissão de Heidelberg.
 Os Estados Unidos e a Europa ficam na mesma linha, favorecendo a maioria das
migrações virem para o Hemisfério norte.




Foto do Rio de Janeiro de uma Catedral
Presbiteriana
Baía de Massachussets

Púlpito bem no centro e mesa da comunhão logo
abaixo
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Iluminismo e Romantismo
Isso influencia a todos nós, como alguém já disse: “Nascemos no Iluminismo e fomos
criados no Romantismo”. Somos filhos do Iluminismo e Romantismo, quer queiramos quer não.
Somos pessoas diferentes dos que vieram antes por causa dessa filosofia.
No século XVIII ocorre o que C.S. Lewis chamou de “A Grande Divisão”. A grande divisão
não ocorre na reforma protestante. Foi uma grande divisão, sim, mas dentro da igreja católica.
Essa divisão é muito mais profunda. Quem crê em Deus e quem não esta nem aí para Deus.


Iluminismo
 Dr. Calhoun chama a atenção para o fato de que os grande nomes do iluminismo sempre
são retratados sorrindo. Voltaire (1694-1778), Diderot (1713—1784), Thomas Jefferson
(1743-1826)). Por que estão sorrindo? Porque crêem que eles e outros como eles
finalmente poderão responder as grandes questões da humanidade porque agora eles
utilizarão somente a razão.
 O avanço científico daqueles dias trouxe essa percepção. Muitos cientistas de destaque. É
claro que o maior é lsaac Newton (1642-1727). O poeta Alexander Pope disse: “A natureza
e as leis da natureza estavam escondidas em trevas. Deus disse: ‘Haja Newton’ e tudo
tornou-se luz”. A ciência moderna e o iluminismo andam juntos. E é meio complicado dizer
o que pensar sobre isso, porque a ciência trouxe muitas descobertas maravilhosas para o
homem, mas também trouxe tanta coisa ruim. É algo bem dúbio.
 Duas formas de filosofia influenciaram: racionalismo de Descartes no continente e o
empirismo de John Locke, das ilhas Britânicas.
 Racionalismo de Descartes (1596-1650)
 No racionalismo de Descartes ele começou com ele mesmo e foi partindo da sua mente
para compreender todo o resto (cogito, ergo sum – Penso, logo existo).
 A idéia dele foi pensar se ele podia partir da mente dele e então conceber todas as
coisas partindo da sua própria mente.
 Empirismo de John Locke (1632-1704)
 O empirismo de John Locke fazia o oposto. Partia daquilo que era visível e ia
construíndo o pensamento na sua mente. Aprender com o que existe. A mente recebe
o que ela vê e experimenta.










São abordagens diferentes, mas que chegam ao mesmo ponto. A mente humana basta
para construir o entendimento de tudo. Mas David Hume (escocês) estabeleceu que não
se pode confiar tanto na mente. Como você sabe que a mente está interpretando as coisas
corretamente?
Depois apareceu Gotthold Lessing (1729-1781) dizendo que não podemos confiar na
história. Ele dizia que não há necessariamente uma correspondência entre o que foi
contado e o que realmente aconteceu, O relato de um milagre não é um milagre. A Bíblia
falando de profecia não é profecia.
Até Voltaire que era tão confiante ficou meio desconfiado da racionalidade das coisas e do
Deus que tinha ajustado tudo, do grande arquiteto, depois de ter passado por um terremoto
em Lisboa.
O que falta nesses modelos filosóficos, eles trabalham o conhecimento, mas esquecem de
Deus. É o homem que conhece, por seus próprios meios, não precisa de ajuda externa
alguma. Deus esta sendo ignorado.
Do iluminismo surgiu uma outra forma de religião, o Deísmo.

Peter Kreeft diz que essa é a verdadeira era das trevas.
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Deísmo
 Havia se criado uma religião racional. Deus criou todas as coisa e foi embora; Ele é só
o grande arquiteto do Universo; é o relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora;
agora o homem é o senhor da criação e é ele que vive, não existe relacionamento com
esse Deus.
 Expoentes: Voltaire (1694-1778), Diderot (1713–1784), Thomas Jefferson (1743-1826),
Isaac Newton (1642-1727) sempre se disse cristão, mas recusou a estremulsão, que foi
estranho, e há hoje pesquisa que mostram que ele era um herege disfarçado, ele
acreditava em várias doutrinas heréticas. Ele era um teólogo, inclusive fez um
comentário do livro de Daniel, mas não se sabe se era um cristão nascido de novo.

Romantismo
 Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
 Um outro movimento correu junto com o iluminismo – o romantismo. Ele começa
quando Jean Jacques Rousseau (1712-1778) estava sentado em uma ilha defronte a
um lago. Ali ele se sentiu um com a natureza. Alguém disse que o romantismo é: “sinto,
logo existo”. É um contra ponto, é um sentimento.
 Então no século XVIII os filósofos fazem uma separação entre a mente e o coração,
separação que não existia antes. Nós pensamos assim, e só o Evangelho pode unir
novamente a mente e o coração.
 Iluminismo aponta para a mente, razão e acaba caindo no deísmo (o grande arquiteto).
Romantismo aponta para o coração, as emoções, e acaba caindo no panteísmo. O
grande intérprete do mundo não é o teólogo, nem o filósofo, mas o artista. É o artista
que nos faz sentir e assim consegue entender a verdade. Por isso que nós hoje somos
tão influenciados pelos artistas. Eles dizem o que vestimos como devemos nos
comportar e viver, as opiniões deles são importantíssimas. Somos controlados pelo
Romantismo. No Iluminismo ignoramos Deus diante dos problemas.
 Qual foi a última vez que surgiu um problema dentro de uma empresa e foi lembrado de
orar para resolvê-lo? Nunca.
 Friedrich Schleiermacher (1768-1834)
 Na religião a principal influência romântica veio de Friedrich Schleiermacher (17681834), pastor, e sua religião interior. Ele começou a dizer que o nosso entendimento de
Deus no Evangelho não vem do pensamento de nossas mentes, ou da revelação, lendo
na Bíblia, mas vem do nosso sentimento interior de absoluta dependência na medida
que nos encontramos totalmente dependentes de Deus.
 A teologia passa a ser mais subjetiva. É o que eu sinto – “Eu sinto que isso é verdade”.
Não importa o que a Bíblia diz, e sim o que eu sinto. Todas as Igrejas sofrem com isso
hoje. Antes se procurava minar a autoridade da Bíblia, hoje não precisa mais, porque
se um indivíduo não sentir que aquilo é verdade para ele, então não é. O individualismo
fica fortíssimo. Tem aquela famosa frase do Ralph Valdo Emerson, pai do
transcendentalismo, que diz: “Obedeça a você mesmo”. Isso é o que todo homem
moderno contemporâneo faz, ele obedece a si mesmo, faz o que tem vontade. Imagine
o problema que isso é para o cristianismo.
 Não é mais “assim diz o Senhor”, ou “a Bíblia diz isso”. Passou a ser mais “eu penso,
eu sinto, eu creio”. Esse é o tipo de homem com o qual nós temos que lidar tanto nos
outros como em nós mesmos. Homem que não pensa em Deus no primeiro momento,
pensa sempre em resolver o problema ele mesmo. Confia muito na sua capacidade e
na capacidade dos outros, e faz o que quer, faz o que sente e vive como sente que
deve viver.
 Não foi sempre assim, pois os homens e mulheres que viveram antes disso eram
diferentes. Hoje nós vemos a dificuldade que é às Igrejas seguirem a Palavra de Deus.
Hoje um livro cristão fala de dicas de como o casal deve se relacionar, tipo – “Maridos
elogiem sempre suas esposas, nunca critique”. Como diz a Bíblia? Não. Isso vem da
psicologia nunca vieram da Bíblia.
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Então mudou tudo. Mudou a teologia, a maneira de pensar, e a Igreja. Por isso temos
que falar de Iluminismo e Romantismo. Nós somos pessoas comuns, mas as filosofias
em voga nos afetam, e muito, e nem percebemos, porque já nascemos dentro deles.

Diderot

Descartes

Thomas Jefferson

David Hume
Voltaire
Friedrich
Schleiermacher

Isaac Newton

John Locke
Jean Jacques Rousseau
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Quarta Parte – Reforma e Igreja Moderna
Vamos nos concentrar principalmente no século XVIII, que é importantíssimo e o século e XIX
que é muito importante em outro aspecto. São os dois que falaremos mais, já o século XX não
falaremos tanto, pois a maioria de nós viveu esse século e sabe mais ou menos o que aconteceu
nele.
Dr. Lloyd-Jones sempre falava nas suas palestras da importância de se voltar para o
século XVIII. Nesse século acontecem muitas coisas extremamente importantes para a Igreja,
algumas ficam bem estabelecidas, algumas verdades de como a Igreja, a conversão, a salvação
funcionam, de como é a vida em Cristo. Muitas coisas são estabelecidas nesse século XVIII. Esse
século é como se fosse um apanhado geral de tudo que foi aprendido nos séculos anteriores,
pelos acontecimentos que ocorreram ali.
Quando se fala em século XVIII pensem em avivamento. Deus permitiu que antes
houvesse um declínio para depois intervir com poderosos avivamentos.
Reforma e Igreja Moderna (1500-2000)
Pietismo
Já estamos no século XVIII, vamos falar agora do Pietismo. O que é Pietismo?
Depois do período dos reformadores, houve um declínio na Igreja deixando-a apática.
Tinha a Verdade nas mãos, acreditando nelas, mas sem vida, sem vibração, estava morta, como
a Igreja de Sardes descrita em Apocalipse. Isso aconteceu na virada do século XVII para o XVIII,
em todas as frentes. É o que se chama de Ortodoxia Morta, pois não há heresia, pelo contrário há
uma crença em todas as verdades, mas sem vida. Havia uma separação entre doutrina e vida.
Justamente quando o iluminismo e o romantismo cresciam, ganhando força atacando e
tentando derrubar o cristianismo, seus fundamentos, a igreja estava apática, morta, sem ação,
sem capacidade de reação. É nesse contexto que surge o movimento Pietista, dentro da Igreja
Luterana. O que houve foi um reavivamento.
Cotton Mather (1663-1728), descendente dos puritanos, na Nova Inglaterra, americano,
neto de dois grandes puritanos, John Cotton e Richard Mather, por isso o nome dele é Cotton
Mather. É um indivíduo muito bacana para ler, com muitas coisas disponíveis na internet. Ele
chamou o que estava acontecendo na Alemanha de: “Calor do fogo de Deus no coração da
Alemanha”.
Esse movimento acorre em duas frentes: uma com Philip Jacob Spener (1635-1705) e
outra com o Conde Zinzendorf, numa segunda etapa.


Philip Jacob Spener (1635-1705)
 Pastor luterano, muito influenciado por Lutero, disse uma coisa interessante sobre aquela
época: “Se Lutero viesse aqui hoje, ele não reconheceria como seus discípulos muitos dos
seus descendentes espirituais”. Esse era o estado da Igreja. Ele percebia que Lutero
nunca fez separação entre mente e coração, entre doutrina e piedade. Tornou-se um
pastor na cidade de Frankfurt. Lá ele fez algo muito estranho. Ele começou a se reunir com
um grupo de cristãos compromissados em pequenos grupos de estudo bíblico e oração.
Ele tinha uma Igreja maior só que nela muitos não eram verdadeiramente convertidos.
 Ele escreveu um livro importante chamado Pia Desideria – Desejo de Piedade.
 Universidade de Halle
 Acabou indo para a Universidade de Halle em Berlim e convidou um amigo dele, mais
jovem, chamado August Hermann Francke, para ser professor de grego na
Universidade. Só que o que acabou acontecendo ali foi que a Universidade começou a
fazer uma série de coisas, como estabelecer orfanatos, editora, casa para viúvas, e
muitas outras obras assistenciais. Na verdade ali passou a haver vida novamente,
dedicação a Deus, coisas essas que tinham desaparecido.
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August Hermann Francke (1663-1727)
 Francke escreveu um livro intitulado: Pietas Hallensis – Uma demonstração pública das
pegadas de um Ser Divino no Mundo, contando toda a experiência de como eles
estabeleceram tudo, como fortaleceram os cristãos, como os cristãos começaram a ser
atuantes no meio da sociedade.
 Influências
 Este livro foi muito importante porque foi uma forte influência na vida de George Muller,
famoso por seus orfanatos, de Hudson Taylor, de Amy Carmichael e de Francis
Schaeffer.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760)
 A segunda fase, talvez mais interessante. Spener morreu em 1705 e Zinzendorf tinha 5
anos de idade, era um garoto. Estudou mais tarde na Universidade de Halle, tornou-se
advogado e ministro do Evangelho. Era um jovem rico, um conde que dedicou sua vida a
Cristo.
 Conta-se que Zinzendorf viu uma vez o quadro de Jesus Cristo olhando para quem esta
olhando para o quadro, chamado Ecce Homo de Domenico Fetti e embaixo estava escrito:
“Fiz isso por você. O que você fez por mim?”. Esse quadro o marcou muito, escrevendo
sobre isso o seguinte: “Eu tenho O amado por um longo período, mas eu nunca
verdadeiramente fiz algo por Ele. De agora em diante, eu farei qualquer coisa que Ele me
dirija a fazer”. Ele se consagrou totalmente ao Senhor, pronto para tudo, e foi isso que
Cristo fez com ele.
 O que aconteceu, na providência de Deus, foi que apareceu um grupo de 300 cristãos
morávios perseguidos apareceram na sua propriedade em Hernnhutt, em 1722. Essa foi a
resposta que o Senhor Jesus deu para ele.
 Os irmãos morávios (Unitas Fratrum)
 Esses 300 cristãos morávios estavam fugindo sem coisa alguma, pois tinham deixado
tudo para trás e Zinzendorf acolheu a todos na sua propriedade. Houve dificuldades no
início, o que não é difícil de imaginar, pois 300 pessoas juntas muitas coisa pode
acontecer e o próprio Zinzendorf via-se desanimado em não saber como cuidar
daquelas 300 pessoas. Mas algo aconteceu em 1727, algo surpreendente, o chamado
verão de ouro. De repente houve uma transformação em todas aquelas pessoas, o
avivamento caiu sobre aquelas pessoas e elas se tornaram uma verdadeira força na
igreja do Senhor, mas muita força mesmo. Deus aqueceu o coração delas de uma
maneira tal que passaram a ser um verdadeiro dínamo no reino de Deus. Mais tarde
eles seriam um grupo separado, chamados de irmãos unidos, ou irmãos morávios.
 A ênfase deles era estudo bíblico, oração, muita oração, inclusive em 1727 começou a
famosa reunião de oração que durou 100 anos. 24 horas por dia pelo menos um
homem e uma mulher podiam ser encontrados orando no centro morávio.
 Eles são admiráveis de muitas maneiras, pela assistência às pessoas, a comunhão e a
missões.
 Assistência
 As 300 pessoas acabam formando uma comunidade naquele local, e vivem assim,
adotando desde o início, pelo entendimento que tinham das escrituras, um estilo de
vida muito simples. Se vestiam com simplicidade e viviam com simplicidade. Era
uma marca muito forte deles, como de todos os pietistas.
 Quando o povo de Deus se torna vivo, se torna simples, parecido com o seu Senhor
que era um carpinteiro de Nazaré. Quando mais pompa tiver, mau sinal, sinal de
que esta longe. Onde há simplicidade há maior chance de haver cristianismo ali.
 Comunhão
 Viviam em comunidade e assim sempre tinha como ajudar os pobres e
necessitados.
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Missões
 Com os morávios começa de fato, com força o movimento de missões entre os
protestantes o espírito missionário. Deu para perceber conforme íamos estudando
que não havia missões protestantes. Era tudo muito insípido, pois eles precisavam
se estabilizar e tinham dificuldades dentro da própria Europa. O próprio Calvino
preparava estudantes para irem para a França, que era logo ali. Era muito difícil,
pois eles acabaram sendo martirizados pela fé que tinham. Os protestantes
demoraram demais para se engajar em missões. Os católicos eram bem mais
ativos.
 Deus fez coisas parecidas acontecerem nas duas frentes. Os primeiros missionários
saíram de Halle em 1706, praticamente 100 anos antes de William Carey
considerado o pai das missões modernas, rumo à índia.
 Missionários morávios foram para São Tomé, América Central, em 1732, saindo de
Hernnhutt, alcançar os escravos ali. Vejam como é um indivíduo chamado, eles
saíram preparados para serem vendidos como escravos para alcançar os escravos.
 Em 1733 foram para a Jamaica e em 1735 para a Geórgia.
 Há um quadro famoso na história dos morávios – é a amostragem das nações. Ë
um quadro com Cristo sentado em seu trono e em volta dEle. Eles iam pintando
pessoas de todo tipo de cultura, de etnia, nação. Eram pessoas reais com nomes
reais. Eram os primeiros convertidos de cada uma das missões morávias. Então
pintaram a pessoa que primeiro tinha sido alcançada em cada canto do mundo em
que foram missionários.
 Os morávios foram uma obra de Deus no meio de uma sequidão que havia antes.
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O Avivamento Evangélico na Grã-bretanha
Os Irmãos Morávios tiveram um impacto tremendo sobre John Wesley, a sua conversão se
deve a eles.
Como Dr. Lloyd-Jones sempre diz: “Vá para o século XVIII, vá para o século XVIII, e lá que se
aprende sobre Igreja”.
A situação na Inglaterra também não era nada boa. É impressionante como a Igreja declina
rápido, muito rapidamente, porque na virada do século XVII para o XVIII, os puritanos estavam
muito perto, pois eles são século XVII. Em pouco tempo, poucas gerações já estava tudo perdido,
e a incredulidade o mundanismo estavam presentes na Igreja. O estado do país era muito ruim e
os historiadores dizem que a revolução francesa tinha muito mais chance de acontecer na
Inglaterra do que na França, não fosse o avivamento. O Dr. Lloyd-Jones sempre diz que foi o
avivamento que impediu que houvesse algo parecido com a revolução francesa na Inglaterra.
 Avivamento
 Morávios
 O avivamento veio por alguns meios, um deles são os Irmãos Morávios. Eles eram
incansáveis, impactantes. É famosa a história de John Wesley em uma viagem de
navio, em que ele estava apavorado, achando que ia morrer, enquanto que os Morávios
que estavam com ele na viagem, cantavam. Isso o impressionou profundamente. Ele
disse: “Eu sou cristão e eles também, mas nós não somos iguais, tem algum problema
em mim”.
 Os Irmãos Morávios foram importantes para que a Inglaterra fosse alcançada pelo
avivamento. Eles pregavam em todo lugar, são indivíduos realmente que chamam a
atenção.
 Wesley e Whitefield – os metodistas
 Os metodistas, assim chamados, são alguns indivíduos dentro da Igreja Anglicana,
sendo os principais deles John e Charles Wesley, irmãos, e George Whitefield.
 John Wesley (1703-1791)
 Filho de um pastor da Igreja Anglicana. Samuel e Susana Wesley tinham 19 filhos.
John era o 15º e Charles era o 18º. Era uma família cristã descente e correta, Susana
Wesley é considerada um exemplo de cuidado com a família, mas que não tinha
ensinado aos meninos sobre a graça de Deus. Os meninos aprenderam a se conformar
aos princípios da lei de Deus, a serem corretos diante do Senhor, mas não tinham
entendido a graça. Esse é o grande ponto de John Wesley, ele não conhecia a graça
de Deus.
 Foram estudar em Oxford e lá também não aprenderam coisa alguma sobre a graça.
Fundaram lá o Clube Santo – que era um grupo de estudantes que se reuniam para se
estimularem à santidade, um ajudando ao outro. Lá eles liam livros como: A Imitação
de Cristo (Tomás de Kempis) e Um Sério Chamado a Uma Vida Devotada e Santa
(William Law). John e Charles foram ordenados e enviados para a Georgia nos EUA
(Foi nessa viagem que houve aquela situação com os Morávios). Mas o trabalho deles
foi um verdadeiro fracasso, nada deu certo, eles não estavam preparados, Deus não
queria que eles tivessem sucesso ali.
 Falando desse tempo ele disse: “Todo tempo que passei na Geórgia eu ficava
esmurrando o ar. Sendo ignorante da justiça de Cristo, eu tentava estabelecer minha
própria justiça”. O grande problema dele e que ele não é evangélico, é das obras. Ele
crê na Bíblia, é ortodoxo, o Clube Santo inteiro eram assim, mas não tinha entendido a
graça. É muito comum que cristãos não entendam a graça, há distorções para todos os
lados. É Deus que acaba abrindo os olhos e fazendo as pessoas entenderem.
 Conversão (1738)
 Wesley já tinha sido influenciado pelos morávios na viagem para a Geórgia e um dia foi
a uma reunião de uma sociedade Morávia na rua Aldersgate em 24/05/1738, Londres.
Naquela reunião alguém leu Lutero, um comentário dele da epístola aos Gálatas que
Lutero tanto amava, e ouvindo aquela leitura John Wesley foi convertido, e diante disso
ele disse: “Eu percebi que agora eu confiava em Cristo, somente em Cristo, para a
minha salvação, e uma certeza me foi dada de que Ele havia removido meus pecados,
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até mesmo os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte”. Com a conversão, John
Wesley tornou-se um evangelista vibrante, um verdadeiro fogo incêndio esse homem.
Ele passou a ir para todo lugar pregando o Evangelho.
 Tradicionalmente na Igreja Anglicana cada um tem sua paróquia e não pode sair
pregando em qualquer lugar, mas ele não respeitava limites, inclusive pregando
freqüentemente ao ar livre. Não só ele, mas também seu irmão Charles. Muitas vezes
por serem metodistas, os Anglicanos não permitiam que pregassem na Igreja, então
mesmo em cima de um caixote era um púlpito para eles. Não tinha como segurá-los.
 Erros: Arminianismo e doutrina da Plena Santificação (I Jo 3:6)
 A teologia de John Wesley não era grande coisa. Lloyd-Jones dizia que John Wesley
era um indivíduo um pouco confuso, um dos mais confusos da História da Igreja. Com
certeza sua maior influência era sua família, pelo que ele aprendeu como ela, ficou
aferrado no arminianismo que ele tinha recebido da família, não vendo que o que ele
descobriu sobre a graça não casa com arminianismo, pois arminianismo é obra.
Spurgeon foi um pouco mais cruel com ele, pois disse: “Paz para as suas cinzas, mas
morte aos seus erros”.
 Quanto à doutrina da plena santificação sempre foi vista como algo esquisito. Ele se
baseou no texto de I Jo 3:6: “Todo aquele que permanece nele não vive pecando; todo
aquele que vive pecando não no viu nem o conheceu”. Ele pegou esse texto e o isolou
do restante.Todos falam que escolheu um texto e ignorou todos os outros. Essa é a
maneira errada de ver a doutrina Bíblica, nunca isola um texto, o ensino é bíblico não
de um versículo, pois esse texto isolado dá a impressão que uma vez santificado o
indivíduo não pecará mais. Isso seria a doutrina da Plena Santificação. Quando alguém
pedia para que ele explicasse isso, ele dizia que o cristão continua cometendo o que
ele chamou de erros, falhas, enfermidades. Começou a colocar muitas exceções, pois
na prática seria impossível alcançar a chamada Plena Santificação.
 Escreveram muitos hinos. Charles Wesley escreveu 6.000 hinos.
 Igreja Metodista (1784)
 O trabalho, a pregação, a dedicação dos Wesleys levou à formação de um grupo
chamado de metodistas. Eles tinham o hábito de formar sociedades separadas, em que
as pessoas que os ouviam ficavam separadas da grande massa da Igreja Anglicana.
Acabaram criando espaço para o surgimento de um nova denominação. No início não
era uma igreja separada, mas quando Thomas Coke foi ordenado bispo diretamente
por John Wesley em 1784, sem passar pela hierarquia da Igreja, a igreja metodista
estava criada.
George Whitefield (1714-1770)
 Era do Clube Santo. O arminianismo de John Wesley impediu que ele continuasse
andando com Whitefield, pois ele era plenamente calvinista, mas eles permaneceram
amigos. Em uma ocasião perguntaram para George Whitefield se ele achava que
encontraria John Wesley no céu, tentando induzi-lo a dizer que John Wesley era um
herege e que, portanto não seria encontrado no céu. Whitefield respondeu: “Eu acho que
eu não vou encontrá-lo...”, o sujeito ficou feliz com a resposta, mas ele continuou: “ele vai
estar tão perto do Senhor e eu tão longe que eu não terei oportunidade de encontrá-lo”.
Com isso ele puxou o tapete do sujeito que queria jogar o John Wesley como não irmão.
 Foi convertido alguns anos antes dos Wesleys. Ele se converteu porque Charles Wesley
lhe deu um livro de Henry Scougal – A vida de Deus na alma do homem. Ele falou o
seguinte desse livro: “Foi o meio pelo qual Deus me mostrou que eu precisava nascer de
novo ou seria condenado”.
 Esse avivamento tinha uma condessa - Lady Huntingdon (Selina Hastings). Ela foi uma
pessoa muito importante, pois sustentou vários ministros metodistas com seus recursos,
levando a obra deles para frente com muito apoio.
 Whitefield era incansável e trabalhou em diversos países pregando. Foi uma pessoa de
destaque nos EUA.
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Não temos tempo de falar dos grandes líderes do avivamento em Gales: Howell Harris, Daniel
Rowland, William Williams, compositor de hinos. Tem histórias fantásticas desses homens,
grande obra de Deus no País de Gales.
Outro grupo: os anglicanos evangélicos – Henry Venn, John Berridge, John Newton.

O Grande Despertamento nos Estados Unidos
Outra vez estamos falando de avivamento, século XVIII é o ano em que Deus intervém. A
Igreja morre em todo lugar, ela era plenamente ortodoxa, mas ortodoxia só não basta, precisa ter
a vida de Deus na alma do homem.
Aqui com certeza a grande figura é George Whitefield, inglês, mas foi o grande catalisador
do que aconteceu nos Estados Unidos. Não sozinho, evidentemente que temos outros nomes, e o
principal deles é Jonathan Edwards.


Início do século XVIII: Sonolência
 No início do século XVIII, nos Estados Unidos a situação também estava difícil. Jonathan
Edwards disse que naquela época havia uma espécie de sonolência, ou seja, ortodoxia
morta.
 Jovens descompromissados
 Quando Edwards chegou a Northampton em 1727, ele observou a falta de
compromisso dos jovens. Totalmente apáticos em relação às coisas de Deus.
 Half-way covenant (aliança do meio caminho)
 O nível da Igreja pode ser visto por meio do chamado Half-way covenant – aliança do
meio-caminho. O que seria isso? Seria o seguinte, as Igrejas da Nova Inglaterra,
entraram em aliança e combinaram que pessoas decentes, corretas, mas que não
professavam a fé passaram a ser aceitas na membresia, ou seja, eles podiam batizar
seus filhos e participar da ceia do Senhor. Meio-caminho, o indivíduo é quase crente, a
velha idéia de que cristianismo é moralidade. Era exatamente onde John Wesley estava
indo, não usava a justiça de Cristo e estabelecia a sua própria. Estabelecer a sua
justiça é moralidade.
 A Igreja acaba ficando cheia de gente que não é convertida, nunca foi, não professa a
fé cristã. A ordenança da ceia do Senhor passou a ser vista cada vez mais como uma
ordenança convertedora, salvífica. É como se chegasse alguém em nossa Igreja que
não é cristão, não professa a fé cristã, mas como faz parte da sociedade quer participar
da Igreja, como é comum acontecer com o Catolicismo Romano aqui no Brasil, é
importante fazer parte de uma Igreja, se ele acredita ou não, não faz a menor diferença.
 Então se a pessoa tomasse a ceia estava convertido, era isso que estava acontecendo
naquela época, era essa a idéia. Não é mais o batismo que simboliza a salvação é a
ceia, pois batizar ele não vai.
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Harvard e Yale caindo num liberalismo teológico
 Um historiador moderno colocou assim: “Na terceira década do século XVIII o
calvinismo havia perdido seu trovão. Sua visão da existência humana como um grande
e impressionante drama foi ofuscada pela idéia de que a natureza é benigna, o homem
é racional, a salvação é virtude moral e boas obras, e Deus é a benevolência universal”.
Típico Liberalismo Teológico.
 Harvard tinha caído totalmente no liberalismo teológico e Yale estava apavorado
porque estava caindo também. Até os professores de Yale colocaram a Confissão de
Fé de Westminster para os alunos estudarem e os livros de William Membs para eles
lerem, mas não adiantou muito, pois Yale tinha se perdido para um Liberalismo
Teológico.
 Poucos focos de resistência: Cotton Mather (1663-1728) e Solomon Stoddard (16431728)
 Alguns nomes resistiam como Cotton Mather que escreveu 388 livros, e também
Solomon Stoddard, avô de Jonathan Edwards estava resistindo à decadência do
Calvinismo, da verdadeira interpretação bíblica, verdadeiro entendimento sobre Deus.
 Jovens Pregadores
 Theodore Frelinghuysen (1691-1747), Gilbert Tennent (1703-1764), Jonathan Edwards
(1703-1758) e George Whitefield (1714-1770)
 Mas aconteceu uma coisa, levantaram-se diversos jovens pregadores que
começaram a pregar o Evangelho com nova urgência e força, batinha firme no
coração dos ouvintes. Entre eles estava Theodore Frelinghuysen, origem
holandesa, Gilbert Tennent e Jonathan Edwards. Edwards tornou-se pastor de uma
igreja em Northampton em 1729 e em 1734 e 1735 o avivamento atingiu a sua
igreja. Mas não houve um verdadeiro despertamento até a chegada de George
Whitefield. Esses indivíduos foram que fizessem com que ocorresse o grande
despertamento. George Whitefield foi o que fez a amarração de tudo, ele foi o
catalisador de todo o movimento. Whitefield não era pastor ali, ele era itinerante, era
um evangelista.
 É impressionante como Deus utilizou todos esses instrumentos, principalmente pela
idade deles. Frelinghuysen tinha 30 e poucos anos. Tennent tinha pouco menos de
30. Edwards também tinha menos de 30. Quanto a Whitefield, tinha 24 anos na sua
segunda viagem (1739 a 1741).
George Whitefield (1714-1770)
 O grande evangelista – o dramaturgo divino
 Ele vivia para pregar o evangelho. Ele atravessou o Oceano Atlântico 13 vezes. Foram
732 dias no oceano, dentro do navio, ou seja, dois anos da sua vida, o que naquele
tempo não era muito fácil.
 Não há como avaliar o impacto que Whitefield provocava. Dr. Calhoun diz que o
primeiro superstar da história dos EUA não foi um atleta de futebol americano, de
basquete ou basebol, nem um ator de Hollywood, ou um cantor famoso, mas foi um
pregador, George Whitefield. Pessoas vinham de todos os lugares para ouvi-lo, do
transporte que houvesse disponível, não importava.
 Whitefield é conhecido como o dramaturgo divino. Tem histórias fantásticas, por
exemplo, de cegos andando no precipício, ele contava de uma maneira que um
indivíduo levantou-se e queria segurar o que estava caindo, tal a vivacidade das
narrativas dele. Às vezes ele pregava dizendo assim: “Tem um anjo saindo daqui, ele
esta voltando para o céu, será que ele vai voltar sem alguma alma ganha para o
Evangelho?”. Isso vinha na hora na cabeça dele. Então ele olhava para o céu e dizia:
“Volta Gabriel, volta, tem uma alma aqui querendo que tu leves a mensagem de que ela
se entregou para o Senhor Jesus Cristo e nasceu de novo”.
 Novo nascimento
 Nascer de novo é a grande mensagem. Foi isso que Deus disse para ele quando ele
leu o livro de Henry Scougal – A vida de Deus na alma do homem. Isso era novo.
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O próprio filósofo David Hume, empirista, totalmente descrente, foi visto certa vez indo
ver Whitefield pregar. Alguém estranhou e perguntou a ele: “Você não crê no que ele
prega, crê?”. E David Hume respondeu: “Eu não, mas ele crê”. Ele queria ouvir um
indivíduo que realmente conhece a verdade.
 Morreu em Massachussets em 1770, nos Estados Unidos.
 O impacto de George Whitefield é gigantesco, muitas conversões, pois novo
nascimento era a ênfase dele. A mensagem evangélica passou a ser “você precisa
nascer de novo”. Ele pregava isso num contexto calvinista. Aliás, todos os líderes do
despertamento eram calvinistas.
Evangelicalismo
 Formou-se um novo conceito – o evangelicalismo, que seria, o mais importante não é
eu ser membro de determinada Igreja, mas é eu ter nascido de novo, e o meu irmão é
quem nasceu de novo, não necessariamente o que senta ao meu lado na Igreja. Não
importa a denominação. Uma nova aliança no cristianismo americano
 Tem uma famosa história de uma pregação em que Whitefield fez, que era assim: “Pai
Abraão, quem está aí contigo no céu? Algum Episcopal por aí? Não. Nenhum
Episcopal. Haveria algum presbiteriano? Nenhum presbiteriano. Então poderia haver
algum independente ou dissidente? Não, não temos destes. Algum metodista então?
Não, não, não. Então quem você tem aí com você? Nós não conhecemos esses nomes
aqui. Todos que estão aqui são cristãos, crentes em Cristo, homens e mulheres que
foram purificados pelo sangue do Cordeiro. – Ah, é mesmo? É assim? Então que Deus
nos ajude. Deus nos ajude a esquecer todos esses nomes de partidos e a sermos
cristãos de fato e de verdade”. Esse é o impacto, é o evangelicalismo, nada de partidos,
mas sim nascer de novo.
 Parece que isso uniria os cristãos, mas isso não aconteceu, pois as Igrejas estavam
cheias de pessoas que não nasceram de novo. Na verdade a pregação de Whitefield e
o avivamento, o grande despertamento nos Estados Unidos provocou divisão em
praticamente todas as denominações, entre as novas luzes e as velhas luzes, era
assim que se chamava. Quem concordava com as novas verdades pregadas por
Whitefield, Edwards e outros, e os que achavam que o jeito anterior era melhor.
Democracia espiritual
 Outro efeito é o que foi chamado de democracia espiritual, num bom sentido. Todas as
pessoas eram tratadas igualmente. George Whitefield pregava para todas as pessoas,
tem relatos de escravos que amavam esse homem, apesar de nunca ter feito trabalho
para acabar com a escravidão. Os escravos conseguiam entende-lo. Não foi sempre
assim, pois os escravos eram considerados por muitos, nas Igrejas, como subgente,
que não precisava de conversão ou coisa parecida. Para George Whitefield eles
precisavam tanto quanto reis e rainhas.
 Muitas escolas foram fundadas. O famoso seminário de Princeton foi fundado em 1746.
Reza a tradição que Princeton foi fundado porque David Brainerd tinha sido expulso de
Yale por criticar um de seus professores.
 A força do Calvinismo persistiu por meio de um outro homem: Jonathan Edwards.
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George Whitefield era
estrábico.

Jonathan Edwards
Jonathan Edwards e George Whitefield trabalharam juntos muitas vezes. Edwards como
um pastor ali e Whitefield como um evangelista, que vinha e voltava, às vezes passando dois
anos ali e depois saindo outra vez. Quando estava nos Estados Unidos Whitefield se hospedava
na casa de Edwards.
 Jonathan Edwards (1703-1758)
 Foi uma das mentes mais brilhantes da História dos Estados Unidos da América, mesmo
quem odeia o seu cristianismo e especialmente, seu calvinismo, reconhece nele um gênio.
Foi também um dos grandes teólogos da História da Igreja.
 Figura importante na atualidade
 É importante para nós hoje porque todo o ressurgimento do calvinismo esta vindo na
esteira desse homem. Ele é um catalisador de tudo aquilo que os reformadores
descobriram misturado com que os puritanos descobriram. Ele conseguiu fazer uma
junção de tudo, só que ele faz de uma maneira especial dele por ser em muitos
sentidos um pensador independente. Ele conhece os escritos de todos os Pais da
Igreja, dos Puritanos, de Lutero, de Calvino, mas não se prende a eles.
 Na capa da Revista Christianity Today, edição de setembro de 2006, falando de como
os jovens estavam voltando ao calvinismo dentro da Igreja Americana, é o que esta
acontecendo lá. Então nessa capa da revista aparece um jovem com uma camiseta
com a imagem de Jonathan Edwards e escrito, mais ou menos assim, traduzido para o
português: “Jonathan Edwards é meu chapa”.
 A influência dele primeiro via Dr. Lloyd-Jones e depois John Piper é enorme hoje na
Igreja para o ressurgimento do calvinismo.
 O precursor sem dúvida foi o Dr. Lloyd-Jones. Vejam esta frase dele: “De fato eu tentei,
talvez tolamente, comparar os puritanos com os Alpes, Lutero e Calvino com o
Himalaia, e Jonathan Edwards com o monte Everest!”. Tal o conceito que ele tinha de
Jonathan Edwards.
 Sua Vida
 Nasceu em 1703, filho do reverendo Timothy Edwards e sua esposa Esther. Ele tinha 10
irmãs, que chamavam a atenção pela altura delas, todas muito altas – 1,80m e Edwards
tinha mais de 2,00 m de altura..
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Prodígio
 Mas quem mais impressionava era o filho caçula, não pela altura, mas porque desde
criança era muito inteligente, fora do comum. Sabia latim fluentemente com 7 anos e
em seguida, aprendeu grego e hebraico também. Quando tinha 11 ou 12 anos ele
escrevia ensaios científicos sobre insetos, como aranhas e arco-íris.
Soberania
 Estudou em Yale, e mais ou menos pelo tempo da sua formatura algo muito importante
aconteceu com ele. Ele tinha pavor, odiava a doutrina da soberania de Deus, essa
doutrina o assustava, era horrível para ele. Mas um dia, ao ler I Tm 1:17 – “Assim, ao
Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos.
Amém!”, Deus usou esse versículo para mostrar para ele quem realmente Ele era. Ele
teve naquela hora um senso da glória de Deus que ele nunca tinha tido antes e aquela
doutrina tornou-se imensamente prazerosa e agradável.
Ministério
 Quando ele era bem jovem ele escreveu as suas 70 resoluções, ele colocou para si
alguns compromissos diante de Deus, coisas práticas, como tempo de oração, coisas
que ele evitaria. Lembra bem o estilo metodista de ter parâmetro para o que se faz. Ele
renunciou a uma vida acadêmica brilhante para ser pastor de uma igreja em
Northampton aos 24 anos (a mesma idade de Calvino quando assumiu em Genebra).
Lá ele trabalhou por 23 anos, primeiro com o seu avô, como um pastor auxiliar,
aprendendo e mais tarde sozinho.
Casamento
 Em 1727 ele casou-se com Sarah Pierpont. Eles tiveram um belíssimo casamento. O
próprio George Whitefield, quando esteve na primeira vez com eles disse: “Nunca tinha
visto um casal tão amável. A senhora Edwards é adornada com um espírito manso e
tranqüilo. Ela fala consistemente das coisas de Deus e pareceu-me que ela é uma
companheira tão importante para o seu marido que ela me fez renovar a esperança e a
oração, que tenho nutrido por alguns meses diante de Deus, que Ele se agrade de
enviar-me uma filha de Abraão para ser minha esposa”.
 Sarah via o casamento como os puritanos viam: uma verdadeira parceria, como todo
casamento puritano. Mas eles tiveram problemas com a igreja. Pois como podemos
imaginar em uma Igreja que muitos não eram convertidos, mas faziam parte da aliança
do meio caminho, conviver com um casal sério como esse, havia uma enorme
resistência contra eles. Sarah chegou a ser criticada até por ter tido seis dos seus 11
filhos no domingo. Coisas absurdas.
A obra surpreendente de Deus (1734)
 Mas algo aconteceu em 1734 a que Edwards chamou de a obra surpreendente de
Deus. O avivamento. De repente houve um novo amor a Deus, um novo zelo, uma
nova alegria. Especialmente entre os jovens, que antes estavam totalmente apáticos.
Houve intensa convicção de pecado, não só de pecados exteriores, mas de orgulho e
inveja, coisa que normalmente o pecador não enxerga.
 Mas em meio ao avivamento houve um problema da congregação com o pastor, pois
geralmente o avivamento não atinge a todos e por isso costuma dividir, pois quem fica
de fora não gosta do que esta vendo. O problema todo adveio do Half-way covenant.
Pessoas que não eram cristãs de verdade eram admitidas à ceia do Senhor. Edwards
começou a sentir que aquilo estava muito errado, pessoas não convertidas, que não
professavam a fé em Cristo não poderiam participar da ceia do Senhor. Edwards
começou a proibir a participação na Ceia, queria voltar ao jeito puritano e bíblico de
fazer as coisas. O problema é que as pessoas não gostam de pastores que estão
sempre implantando mudanças. Ele então teve uma forte resistência.
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Exclusão
 Em 22 de junho de 1750 a votação foi de 230 a 23 e ele foi mandado embora da Igreja.
Pouco depois ele pregou seu sermão de despedida. Ele disse: “Com que freqüência eu
lhes falei, instrui, aconselhei, dirigi, alimentei e administrei-lhes as ordenanças – a
vocês que foram colocados sob os meus cuidados e cujas preciosas almas foram
postas sob minha responsabilidade”. Aí ele terminou seu sermão com algumas palavras
de aconselhamento – cinco pontos: “1º Mantenham a ordem na família. Cada família
cristã deveria ser como se fosse pequena igreja; 2º Evitem contendas; 3º Vigiem a
intromissão do erro; 4º Entreguem-se muito à oração. Uma das resoluções de Edwards
tinha sido ‘ore até que você tenha orado’. 5º Sejam muito cuidadosos no
estabelecimento de um novo pastor – um homem de profundos princípios e piedade
fervente”.
 Ele foi para a cidade fronteiriça de Stockbridge trabalhar com os índios (Mahican e os
Mohawks). Lá ele escreveu grandes livros – Liberdade da Vontade, A Grande Doutrina
Cristã do Pecado Original Defendida, e Uma História da Obra da Redenção. Ele estava
com 47 anos.
 Em 1757 ele foi convidado para tornar-se o presidente de Princeton, substituindo o seu
genro Aaron Burr. Ele demorou a aceitar, mas acabou indo. Naquele mesmo ano ele foi
vacinado contra varíola, e não deu certo, acabou contraindo a doença e faleceu, aos 55
anos, a mesma idade em que Calvino morreu. Não nem tempo de ele ser presidente de
Princeton, certamente ele teria causado grande impacto ali.

O Legado de Edwards
 Avivamento e verdadeira religião
 A obra de Edwards. Se você quiser saber sobre avivamentos, verdadeiros avivamentos,
você precisa ler Edwards, avivamento feito por Deus e não por homens. Algumas de
suas obras – Fiel narrativa da obra surpreendente de Deus: alguns pensamentos a
respeito do presente avivamento na Nova Inglaterra, e outro Um Tratado sobre as
Afeições Religiosas, existe um resumo publicado pela PES com o título – A Genuína
Experiência Espiritual. Se for muito difícil de ler pode ler também Lloyd-Jones, bem
mais acessível. Lloyd-Jones disse: “Leia Edwards. Vá para algo sólido, profundo e real”.
 Edwards foi também um grande pregador. Ele disse certa vez: “Nosso povo não precisa
tanto ter suas mentes abastecidas quanto precisa ter seus corações tocados. E eles
necessitam acima de tudo ter aquele tipo de pregação que tem a maior tendência de
produzir isso”. E o que se diz sobre as pregações dele é que ele as tinha escritas e que
fazia leitura delas em voz monótona. A força esta no uso que o Espírito Santo faz da
pessoa, não nos gritos que ela dá. Poder de Deus é impacto no coração.
 Pecadores nas Mãos de um Deus Irado foi lido assim, a luz de velas, em voz
monótona, e as pessoas se agarrando nos bancos achando que os chão ia se abrir e
engoli-los naquele momento. Edwards ficou 3 dias isolado sem falar com alguém, sem
comer, e dali ele saiu e foi para o púlpito pregar esse sermão. Há quem diga que o
rosto dele brilhava. Coisas surpreendentes que Deus fez.
Três grandes temas:
 Glória de Deus
 Soberania de Deus que ele odiava e que depois foi o seu maior prazer.
 Prazer em Deus
 Esse ponto é muito explorado por John Piper, deus é a nossa satisfação, nossa
alegria. Foi Jonathan Edwards que trouxe de maneira extremamente forte: “Deus é
o maior bem da criatura racional, e o desfrutar dEle é a única alegria com que
nossas almas podem ser satisfeitas. Pais e mães, maridos, esposas, filhos, ou a
companhia de amigos terrenos, são tão somente sombras, mas o desfrutar de Deus
é a substância. Aqueles são os raios de luz mas Deus é o sol. Aqueles são só as
correntes, mas Deus é o oceano”.
 Julgamento de Deus
 Ele é famoso por ter pregado o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado.
Deuteronômio 32:35 “A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo,
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quando resvalar o seu pé; porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu
destino se apressa em chegar”. As pessoas sentiam que era a última chance delas.





Edwards era um pregador e a sua pregação era carregada de teologia e aplicação.
Rabbi Duncan disse, “A sua doutrina é toda aplicação e a sua aplicação é toda
doutrina”. Há uma ligação fortíssima entre aplicação e doutrina nele.
A influência de Edwards persiste até hoje.
Para encerrar, uma frase de John Piper: “Eu devo a ele mais do que jamais poderia
explicar. Ele alimentou a minha alma com a beleza de Deus e a santidade do céu
quando todas as outras portas pareciam fechadas para mim. Ele renovou a minha
esperança e a minha visão para o ministério em alguns momentos muito difíceis. Ele
abriu a janela que dá para o mundo do Espírito sempre de novo quando tudo o que eu
podia ver eram as cortinas do secularismo”.

Tem alguns jovens que realmente exageram, eles idolatram John Piper, o impacto desse
homem hoje é algo impressionante sobre os jovens. Claro que isso não é recomendável.
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O Segundo Grande Despertamento nos Estados Unidos
Terminamos de falar do século XVIII, vamos começar a falar do século XIX. Século XIX é
sinônimo de missões.
Não é muito pelo que ele trouxe. Por que o próprio Dr. Lloyd-Jones, que era do século XX,
não fala para olhar para o século XIX? Porque não é o lugar certo para irmos, precisamos na
verdade dar um pulo e ir para o século XVIII. No XIX temos as missões, mas em termos de
teologia, e de eclesiologia não é tão interessante. Mas é importante dar uma olhada porque foi
esse Segundo Grande Despertamento que moldou o protestantismo americano, que deu a cara
do protestantismo americano e conseqüentemente do brasileiro.
Falamos dos Estados Unidos não por sermos coloniais, mas as Igrejas protestantes do
Brasil, fora a Luterana, vieram todas de missionários americanos. Depois do primeiro grande
despertamento, após o ano de 1750 começou um esfriamento, uma sonolência.






A Revolução da Independência
 O quadro do Segundo Grande Despertamento é do pós guerra da Independência dos
Estados Unidos da Inglaterra – 1776. Nessa época logo após a revolução o número de
membros de igreja na população era só de 10 a 15%.
Expansão da Fronteira
 No final do século XVIII começaram a pipocar avivamentos em várias regiões. O contexto
aqui é do desbravamento do oeste, como vemos nos filmes. Pois os Estados Unidos
começam pela Nova Inglaterra, nordeste, na costa do oceano Atlântico. E então começam
a entrar, a expandir fronteiras e com isso vão também os pregadores, a Igreja
acompanhando, principalmente presbiterianos e metodistas.
 Presbiterianos
 Os presbiterianos tinham a preocupação de instruir bem seus pregadores, de eles
serem bem formados na Palavra de Deus antes de ir.
 Metodistas
 Mas os metodistas ganhavam muito mais terreno, porque não se preocupavam tanto
em treinar os seus ministros, quem quisesse e tivesse zelo poderia ir. Essa
denominação ficou muito forte nos Estados Unidos. As Igrejas Pentecostais tem sua
origem nas Igrejas Metodistas, lá na virada do século XIX para o XX.
 Também tinham os circuit riders, pregadores itinerantes que andavam a cavalo em todo
lugar – havia uma frase que dizia quando o tempo estava muito ruim, com tempestade
ou coisa assim, as pessoas comentavam entre si que estava um dia daqueles que lá
fora só tem corvos e pregadores metodistas.
 Um sujeito, uma figuraça chamado Peter Cartwright. Ele andava por Kentucky, Tenesee
e Illinois e era um poderoso pregador. Era comum as pessoas ficarem atrapalhando as
reuniões. Mas quando Cartwright via alguém incomodando, ele tirava o paletó, descia
no meio das pessoas, esmurrava o sujeito que estava perturbando, voltava, vestia o
paletó e terminava o sermão. Ainda bem que essa prática não se difundiu.
 Batistas
 Junto com eles vieram também os batistas. Eles eram normalmente fazendeiros que
pregavam no final da semana. Eles tinham pouca formação e não eram organizados
como os presbiterianos e metodistas, mas eram homens cheios de zelo. James Taylor,
que limpou 160 hectares de terra do Kentucky com as próprias mãos.
 Há alguns nomes importantes: Timothy Dwight, neto de Edwards, Daniel Baker,
estudante que influenciou Charles Hodge.
Asahel Nettleton (1783-1844)
 Um dos principais foi Asahel Nettleton, muito citado no livro Os batistas e a Doutrina da
Eleição. Dr. Calhoun diz que: “ele é o mais competente em pregar a fé reformada em meio
a um avivamento”. Muito equilibrado com palavras muito boas. Nettleton fazia um trabalho
de reforma e confissão e ficava por meses na mesma igreja, como Paulo fazia, era um tipo
de evangelista, trabalhando com as pessoas, pregando o evangelho.
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Charles Grandison Finney (1792-1875)
 O mais famoso desse período foi Charles Grandison Finney. Ele era um advogado que se
tornou evangelista. Com ele ocorre uma grande mudança na história dos avivamentos. Ele
fez com que o termo avivamento fosse descaracterizado. Quando se fala em avivamento
no século XVIII é uma coisa, e quando se fala em avivamento no século XIX é outra coisa.
É totalmente diferente só usa o mesmo nome, graças ao Charles Finney.
 Avivamentos podem ser produzidos
 Segundo Finney, um avivamento poderia ser produzido. “A conexão entre os meios
para um avivamento e um avivamento é cientificamente tão certa quanto a relação
entre os meios de plantio de grãos e uma colheita de trigo. Um agricultor que sabe o
que está fazendo sabe como produzir trigo. Se ele fizer certo, ele terá trigo. Um cristão
ou um pregador que sabe o que está fazendo e faz corretamente terá um avivamento.
É esse o grau científico de precisão dessa conexão”.
 Ele praticamente imaginou que o Espírito Santo é controlável, que se eu seguir alguns
passos consigo que o Espírito Santo faça a obra, porque eu quis, eu consigo alcançar o
meu objetivo.
 Isso é completamente o oposto da visão de surpresa de Jonathan Edwards que
chamou de Uma obra surpreendente de Deus, quando menos esperávamos Deus
intervém.
 Arminianismo prevalece
 A doutrina calvinista foi abandonada e em troca entrou o arminianismo, ou um pouco
mais que isso. O arminianismo de John Wesley é respeitável, o de A. W. Tozer
também, que segundo Andrew King ele disse que A. W. Tozer é um arminiano com um
Deus grande. Já o arminianismo de Charles Finney não dá para respeitar. Dá para ter
uma idéia por essas palavras dele: “Em vez de dizer aos pecadores para usarem os
meios de graça e orarem por um novo coração, eu os conclamo para que eles mesmo
façam para si um novo coração e pressiono na direção do cumprimento do dever de
imediata entrega a Deus”. Esta na condição de cada um se salvar quando ele quiser.
 Esse arminianismo dele esta muito próximo do pelagianismo. Mesmo assim é
impressionante a influência que ele teve nas Igrejas dos Estados Unidos.
 Ele também fazia campanhas por questões morais. Não podemos pensar que o
arminianismo produz cristãos descuidados, muitas vezes é bem o contrário. Abandono
da escravidão, abstinência total de bebidas alcoólicas, tudo com muita vivacidade, ele
pregava com muita vivacidade e muita força, colocando a pessoa contra a parede. Ele
tinha um magnetismo pessoal. Com Finney era tudo preto ou branco, é tudo radical,
dizendo o que tem que ser feito. Depois de Finney, os avivamentos passaram a ser
reuniões organizadas, promovidas por teologia arminiana e com grande ênfase em
reforma social. Isso produziu grandes transformações na Igreja.
Grandes Transformações
 Avivamentismo
 O cristianismo americano tem até hoje é o que chamamos de avivamentismo, que são
as cruzadas evangelísticas e esse tipo de evento – “Nós vamos marcar o avivamento,
nós vamos alcançar milhares de pessoas no dia tal, na hora tal, vamos trazer o fulano
de tal aqui e vamos alcançar nesse país”.
 Cristianização dos Estados Unidos
 Passou a ser um país dito cristão, houve uma mistura muito forte entre o social e a
Igreja, andando juntas. Claro que a influência não é só do Charles Finney, pois estamos
falando do Segundo Grande Despertamento e estão envolvidos todos os grandes
pregadores da fronteira.
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Democratização do cristianismo
 Num sentido tanto quanto negativo, pois o que acabou acontecendo é que cada
americano passou a ser o seu próprio teólogo, passou a haver uma rejeição do
passado, tudo tinha que ter origem americana. Os batistas acabaram negação toda a
sua tradição confessional, Confissão de Fé de Londres de 1689, e depois a Confissão
de Fé da Filadélfia de 1833, tudo foi jogado fora. Tudo por causa da pressão para que
cada pensasse a teologia como quisesse. Imagina o grau de divisão que isso produz,
não é a toa que o divisionismo americano é algo incontrolável. Pois cada indivíduo
tendo uma idéia diferente, e se tiver liderança acaba formando uma nova Igreja.
Instituições paraeclesiásticas
 Antes era só a Igreja, agora são Instituições Paraeclesiásticas de todo tipo, Junta
Missionária, Junta Bíblica, é sociedade para isso, sociedade para aquilo.
Declínio do calvinismo
 O calvinismo perde força, a Igreja passa a ser maciçamente arminiana, entre os
batistas surgiu muito o hipercalvinismo. Esse declínio foi causado principalmente pelos
metodistas, que como já foi falado eles na expansão das fronteiras tinham muita força,
pois quem quisesse poderia pregar, conseguindo levar pessoas para todos os cantos.
Eles para provocar o outro lado fizeram até hinos que cantavam tipo esse: “Quando eu
era cego, eu não podia enxergar. Os calvinistas viviam a me enganar”.
Atraso na paganização dos EUA
 Dr. Calhoun diz que nem tudo foi ruim. Segundo ele o segundo grande despertamento
retardou por mais 100 anos a prevalência do paganismo na sociedade, ela esta
acontecendo hoje, cada vez mais os Estados Unidos esta deixando de ser um país
cristão, se tornando um país pagão e dos piores. Com a força que ele tem cultural,
econômica e social não é difícil que se torne uma grande força seja lá para o que for.
Novas denominações iam aparecendo, dentro dessa filosofia de renúncia ao passado, à
história, criando coisas ingênuas de ignorar o que passou, achando que tudo começou
com a gente, como os discípulos de Cristo, Igrejas de Cristo (movimento resturacionista),
tudo na fronteira, Campbelitas e Barton Stone. (1832).
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Missões no Grande Século








Missões protestantes demoraram a acontecer
 O século XIX é bom pensar sempre nas grandes missões, grandes missionários. O maior
esforço missionário vinha sendo por parte a Igreja Católica Romana. Primeiro lugar por ser
milenar, já ter a estrutura pronta, e em segundo lugar os países que desenvolveram
tecnologia para fazer as navegações eram Católicos Romanos, esse faz toda a diferença.
 Agora falando sobre missões protestantes. Já falamos sobre os Morávios que foram os
precursores. Não podemos esquecer que os países que se tornaram protestantes, não
eram países que tinham grande capacidade de navegação, eram Espanha e Portugal
principalmente. Só quando os holandeses conseguiram se tornar uma potência na
navegação, é que eles começam a colonizar vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. O
século XVII foi a era de ouro dos holandeses, estabelecendo colônias no mundo todo e
evidentemente a Igreja ia junto e o evangelho com eles. Foram os missionários holandeses
na Indonésia que cunharam o termo – Plantar Igrejas.
 O avanço alcançado com os holandeses não foi grande coisa, mas aconteceram algumas
mudanças de pensamento, e uma importante é que antes na teologia se pensava que a
grande comissão era algo Jesus Cristo tinha dito para os apóstolos, e então com alguns
indivíduos, inclusive o como Boethius, um holandês, o entendimento começa a mudar.
Depois com muitos dos puritanos passou-se a ver a grande comissão como um
mandamento para toda a igreja em todos os tempos. Foi falado para os apóstolos, mas
eles estavam simbolizando toda a Igreja. Essa mudança de pensamento faz com que aja
um impulso em direção às missões.
Primeiros sucessos
 Uma das primeiras missões realmente bem sucedidas foi a dos puritanos da Nova
Inglaterra junto aos índios em Massachussets, eram então missões transculturais tentando
atingir aquelas tribos de índios.
 John Eliot (1604-1690)
 John Elliot que começou a trabalhar ali fez um grande trabalho. Ele traduziu a Bíblia
para o Algonquin – a primeira Bíblia impressa na América. Dr. Calhoun diz da grande
alegria que sentiu quando ele viu essa Bíblia. É uma Bíblia que não tem alguém mais
capaz de ler porque não tem alguém que começa mais essa língua. Ele teve que
produzir também uma gramática da língua, era comum os missionários fazerem isso.
Na sua gramática ele escreveu: “oração e esforço por meio da fé em Jesus Cristo
podem fazer qualquer coisa”. O espírito de garra do missionário, que confiança no
senhor e esforço pessoal.
 Outro nome importante é Thomas Mayhew. Mas o mais famoso é David Brainerd
 David Brainerd (1718-1747)
 David Brainerd é famoso não tanto pelo sucesso dele, que ele teve sucesso, mas
principalmente por causa do diário dele que produziu tremendo impacto para que
muitos jovens se tornassem missionários depois. Tem publicado pela editora Fiel – a
Vida de David Brainerd – que foi publicado por Jonathan Edwards.
Século XVIII – Os Morávios
 Esforço denominacional só houve mesmo no século XVIII com os Irmãos Morávios, que
originalmente eram da Igreja Luterana que mais tarde se tornou uma Igreja independente,
que existe até hoje, mas perderam aquele ímpeto missionário.
Século XIX – O Grande Século
 Mas o século XIX é o século que Kenneth Scott Latourette, professor de Yale e autor de
uma obra em 7 volumes sobre a expansão do cristianismo, chamou de o Grande Século,
podemos perceber, pois nessa obra dele de 7 volumes 3 volumes concentram-se nesse
século.
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William Carey (1761-1834) – o pai das missões modernas
 O grande nome é William Carey (1761-1834), um pregador leigo batista, no interior da
Inglaterra e um sapateiro, que não só concerta sapatos, mas também os fazia. Ele
trabalhava com um globo terrestre em frente a ele. Ele era um homem com uma visão e
ele queria ver a igreja inglesa envolvida em missões para alcançar todos os povos. Hoje os
cristãos quando olham para um globo terrestre ficam imaginando qual será o próximo
ponto turístico que vão visitar.
 Ele tentava de várias maneiras envolver a Igreja inglesa e muitos tentavam desencorajá-lo.
Há a história do diácono que disse a ele “Sente-se meu jovem. Quando for a vontade e o
tempo de Deus de salvar os pagãos, ele o fará sem a minha ou a sua ajuda”. Frase
hipercalvinista da pior espécie, ele foi muito infeliz. Em toda História da Igreja nós vimos
que Deus sempre usa pessoas dispostas a fazer a obra dEle.
 Ele respondeu esse tipo de atitude escrevendo um livro: Investigação Quanto à Obrigação
dos Cristãos em Usar Meios para a Conversão dos Pagãos. Ele escreveu esse livro em
1792. Naquele mesmo ano Carey pregou um sermão que foi histórico que ficou famoso em
Is 54:2-3 – “Alarga o espaço da tua tenda; estenda-se o toldo da tua habitação, e não o
impeças; alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a
direita e para a esquerda; a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as
cidades assoladas”. Ficou famoso por essa frase: “Espere grandes coisas de Deus. Tente
grandes coisas para Deus”. Fé, diligência, dedicação e esforço.
Comitês e sociedades missionárias
 Comitê de missões dos batistas particulares (1792)
 Os batistas particulares, ou seja, os batistas calvinistas da Inglaterra se organizaram e
criaram um comitê de missões naquele mesmo ano – 1792. O interessante é que foram
os batistas calvinistas é que começaram as missões nesse grande século, e ainda
dizem que calvinistas não evangelizam e nem se preocupam com coisa alguma. Isso só
acontece com os hipercalvinistas.
 William Carey (1761-1834)
 No ano seguinte Carey foi enviado à Índia onde passou os 40 anos seguintes da
sua vida. A ele se juntaram Joshua Marshman e William Ward (o Trio de
Serampore). Era uma colônia holandesa que serviu como base para eles.
 Sociedade Missionária de Londres (1795)
 A partir da iniciativa dos batistas a coisa aumentou, começando a aparecer comitês
e sociedades missionárias: Sociedade Missionária de Londres – 1795 que foi quem
enviou David Livingstone.
 David Livingstone (1813-1873)
 David Livingstone escocês famoso por ser um missionário explorador, que
explorou toda a África, conhecido até hoje não por ganhar almas, mas por
desbravar, abrir caminho para os viriam atrás dele.
 Sociedade Missionária Eclesiástica (1799)
 Henry Martin (1781-1812)
 Depois a Sociedade Missionária Eclesiástica em 1799, com o grande nome
Henry Martin.
 Comitê de Missões da Igreja Congregacional – EUA (1810)
 Igreja Congregacional – O primeiro comitê de missões americano foi fundado em
1810.
 Cinco primeiros missionários americanos
 Em 1812 foram ordenados os primeiros 5 missionários americanos para o exterior.
Os cinco eram congregacionais, mas dois tornaram-se batistas durante a viagem
estudando o Novo Testamento grego, vendo que não havia base para o batismo de
bebes. É interessante ver que enquanto viajavam eles aproveitavam o tempo
estudando, e da para ver o preparo deles, pois o estudo era em Novos Testamentos
gregos.
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Comitê Batista de Missões (1814)
 Passou a ser importante que os batistas americanos dessem apoio a esses jovens e
em 1814 foi organizado um comitê batista de missões.
 Adoniram Judson (1788-1850)
 Um dos dois era Adoniram Judson – missionário a Birmânia (hoje Mianmar), que
fica além da Índia, fica mais para o oriente, um país tremendamente fechado.
Escoceses
 Alexander Duff (1806-1878)e John G. Patton (1824-1907)
 Os escoceses também começaram a se preocupar com missões sob a influência de
Thomas Chalmers. Eles têm nomes como Alexander Duff e o grande John Gibson
Paton.
Para a África
 William Henry Sheppard (1865-1927)
 Os americanos enviaram para a África, William Henry Sheppard que foi para o
Congo. Ele era filho de escravos libertos e foi enviado pela Igreja Presbiteriana
americana.
Para a China
 James Hudson Taylor (1832-1905)
 Também surgiram missões interdenominacionais como a Missão para o Interior da
China do grande Hudson Taylor. Ele tinha a famosa frase: “A obra de Deus, feita do
jeito de Deus, nunca deixará de ter o suprimento de Deus”.

Os missionários fizeram muitas coisas erradas também, pois afinal eles são seres
humanos. Mas apesar disso tinham almas salvas, e isso vale muito.
Efeitos.
 Ao fim do século XIX já não havia mais restrição, a igreja estava em toda parte. Hoje, a
maior parte dos cristãos está fora da Europa e da América do Norte.




A questão de impor a cultura, impor os valores e princípios para outros povos é uma
questão filosófica. Para o cristianismo sempre é válido, pois é uma questão de salvação da alma,
já para os pagãos é a maior bobagem que existe achando até engraçado. Para nós é válido sim,
fazer com que aquele índio lá no meio do mato pare de adorar tupã e passe a adorar Jesus
Cristo. Há duas maneiras de fazer isso, uma seria como jesuítas e espanhóis fizeram fazendo o
indivíduo ajoelhar com uma espada no pescoço, ou pregando o evangelho e ensinando melhor
maneira de viver, como ensinando agricultura. É muito cômodo para uma pessoa que esta
comendo churrasco em casa e depois deita em uma poltrona achar que o índio tem que viver da
maneira que ele vive. Pergunte para o índio se ele quer viver assim? Ou se ele quer a civilização
também? Os próprios bárbaros que vieram para o Império Romano estavam em busca de
civilização, escolas, hospitais. Não queriam ser bárbaros, queria civilização, por isso invadiram.
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Em 1812 foram ordenados os primeiros
5 missionários americanos.

Congo

Aqui no século XIX tive que deixar muita coisa de fora.
Na Inglaterra Nomes como John Newton, Charles Simeon, William Wilberforce, J.C. Ryle e
Charles Spurgeon.
Nos Estados Unidos, os homens de Princeton: Charles Hodge e seu filho A.A.Hodge, B.B.
Warfield, Robert Lewis Dabney
Na Escócia: Thomas Boston, Ralph e Ebenezer Erskine, James e Robert Haldane,que
fizeram grande impacto na Suíça, Robert Murray McCheyne, Thomas Chalmers, Andrew e
Horatius Bonar.
Na Europa Continental: Abraham Kuyper, chegou a ser Primeiro Ministro da Holanda, era
ministro do evangelho.
Se fôssemos pegar uma ampla História da Igreja teríamos que falar do que aconteceu em
cada país. É impressionante tudo que aconteceu na África do Sul, na Coréia, na Nova Zelândia.
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Cristianismo e Liberalismo
Só quero encerrar falando rapidamente do fortalecimento do liberalismo na virada do
século XIX para o século XX, que junto com as duas guerras mundiais significou mais um declínio
na igreja e praticamente a morte dela na Europa. A Europa deixou de ser um ator importante no
reino de Deus depois do século XIX e XX. O Dr. David B. Calhoun explora a força das idéias, as
idéias são devastadoras. Uma déia que começa como uma especulação acadêmica vai
crescendo vai ganhando força chega às pessoas, elas começam a interiorizar achando que aquilo
é verdade, e acaba mudando o mundo.
Um dos grandes combatentes do liberalismo foi J. Gresham Machen.


A Força da Idéias
 J. Gresham Machen em 1912 fez um discurso que dizia assim, uma parte dele – “Idéias
falsas são o maior obstáculo ao recebimento do Evangelho. Podemos pregar com todo o
fervor de um reformador e apenas conquistar um ou outro andarilho aqui e ali se
permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por
idéias que, pela irresistível força da lógica, previnem o cristianismo de ser encarado como
algo mais que uma ilusão inofensiva. Sob tais circunstâncias, o que Deus quer que
façamos é que destruamos o obstáculo pela raiz. (...) O que hoje é uma questão de
especulação acadêmica começa, amanhã, a mover exércitos e a derrubar impérios”.
 É claro que o Machen não conhecia a televisão, pois se conhecesse saberia que a causa
dele é perdida. É um meio de comunicação de massa em que a idéia é incutida em todas
as pessoas no mundo inteiro e é caso perdido. As pessoas passam a acreditar em idéias
que nem sabem por que acreditam, acreditam desde que são muito pequenas, nunca
entenderam nem vão entender porque acreditam naquilo e morrem por aquilo. Então a
nossa situação é um pouco pior do que na época dele, pois lá dependia de livros em
Universidades e seminários.
 J. Gresham Machen é um professor do Novo Testamento da Universidade de Priston, que
acabou tendo que sair de lá porque ela foi tomada pelos Liberais. Com sua saída ele
fundou o Westminster Seminary, famoso seminário presbiteriano e também a denominação
Igreja Presbiteriana Ortodoxa, já que a presbiteriana original caiu diante do liberalismo.



Cinco Livros
 Para se ter uma idéia do que o Liberalismo vamos falar da importância de 5 livros que
deram força a ele, escrito por filósofos, professores da Universidade. Esses livros que
foram saindo tiveram um efeito avassalador nas Universidades.
 Sobre a Religião de Friedrich Schleiermacher (1799)
 Friedrich Schleiermacher é vinculado ao romantismo e fala que a religião não é o que
esta escrito na Bíblia, não é proposições de fé, nem confissões de fé, não é coisa
alguma da mente, mas é um sentimento de dependência que há no coração do
indivíduo e que eu dependo de alguma força maior, é alguma coisa que eu sinto. Então
essa idéia ganhou força, acaba ganhando formatos populares, saído do campo da
filosofia e torna-se realidade na vida das pessoas.
 A Origem das Espécies de Charles Darwin (1859)
 É a força das idéias. Darwin propõe a evolução das espécies animais e daqui a pouco o
ser humano do século XX acredita que tudo evoluiu. Acredita que a evolução é que
rege o mundo. Ele acha que o homem moderno é muito mais evoluído do que o do
passado, não temos que olhar para a história e aprender com ela, pois somos o homem
do século XXI.
 Ensaios e Críticas (por 7 clérigos da igreja anglicana)
 Na época foi fortemente rejeitado pela Igreja Anglicana, mas é assim, semeia, no início
há resistência, mas daqui a pouco começa a ganhar força, é questão de tempo. O
principal tema desse livro é que a Bíblia é um livro comum, escrito por homens comuns
e que deve ser tratado como tal. O liberalismo teológico sempre vai ver assim.



A Doutrina Cristã da Justificação e Reconciliação de Albrecht Ritschl (1874)
1

Título bonito e parece um livro interessante, escrito por um alemão Albrecht Ritschl.
Sempre os filósofos alemães fazem um excelente trabalho de destruição das verdades
cristãs. Ele é toda a base para o evangelho social. Ele disse: “Cristianismo não é
verdades escritas em Bíblia, nada disso, cristianismo também não é sentimento, não,
cristianismo é ética”. Fazer o que é certo é ser cristão. Isso pegou lá na Europa, era
normal. O indivíduo que é correto, bem postado na sociedade, um político respeitado, é
um excelente cristão. É uma associação imediata, conversão, novo nascimento, crença
nas verdades bíblicas não existe, é decência.
O que é o cristianismo? de Adolf Harnack (190)
 Adolf Harnack magnetizava os alunos dele. Quando fazia palestras a turma ficava
completamente ligada nele. A proposta de Adolf Harnack nesse livro é a seguinte, dizia
que o cristianismo tinha que voltar a essência, pois foi acrescentada muita coisa
humana, como escritos bíblicos, doutrinas, Igreja, tem que tirar, tem que remover tudo
isso porque é problema. A essência é a pessoa de Cristo conforme retratada nos
evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. João sai porque tem teologia demais,
então já é corrompido. E também no caso dos sinóticos têm que tirar algumas coisas
absurdas como os milagres, por exemplo, porque aquilo ali evidentemente é mito.
Então tirando tudo isso fica somente o homem Jesus Cristo, uma pessoa especial,
diferente, com um contato muito próximo de Deus, porque Deus ele não é. É um
homem comum, um grande mestre. Isso também pegou.
















Richard Niebuhr foi quem melhor definiu o liberalismo: “O liberalismo ensinava que um Deus
sem ira, trouxe homens sem pecado, para um reino sem julgamento, por meio da ministração
de um Cristo sem cruz”. Ou seja, ele é nada, o que sobrou foi uma ética boba que não
precisava do cristianismo para existir.
O arcebispo William Temple ficava sempre se perguntando por que alguém se daria ao
trabalho de matar o Cristo do liberalismo, pois era um sujeito inócuo, não faz a menor
diferença?
É claro que o Cristo do liberalismo é uma piada, é um falso Cristo, só que muita gente foi
atrás, a coisa entra nos seminários, novas gerações já começam de pequeninho ouvindo
falsidade e vão caindo.
A grande paulada que o liberalismo sofreu foi uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial,
porque o liberalismo entendia que o homem tinha evoluído e chegado a um estágio tal de
ética, e de entendimento de si mesmo e dos outros que agora sim tínhamos chegado a um
patamar de verdadeira humanidade. Diante disso como explicar a guerra, com homens se
matando por motivos fúteis, tudo estava desmoronando, Deus usou para humilhar todos esses
homens. O homem não ficou bom não, ele é tão mau quanto ele sempre foi. Essa foi o tipo de
mensagem que Deus mandou com duas guerras mundiais avassaladoras, com todo tipo de
barbaridade acontecendo.
John Gresham Machen (1881-1937)
 Um dos grandes combatentes do liberalismo foi o professor J. Gresham Machen que era
um homem que fala com conhecimento de causa, porque estudou na Alemanha e teve
contato com esse tipo de pensamento liberal. A mãe dele orava muito por ele, para que ele
permanecesse firme, pois ele realmente se encantava com o que Harnack ensinava, ficava
meio hipnotizado, coisa diabólica. Então quanto ele ouvia as palestras de Harnack ia para
o quarto e lia a Evangelho de Marcos para dar uma renovada na fé dele, mas ele chegou a
balançar tal a capacidade de persuasão de alguns desses indivíduos.
 Cristianismo e Liberalismo (1923)
 J. Gresham Machen escreveu o importantíssimo livro Cristianismo e Liberalismo em
1923. O Dr. Calhoun chama a atenção para o título, porque não é Fundamentalismo e
Liberalismo, dois tipos de cristianismo, não, é Cristianismo de um lado e uma outra
coisa que não é cristianismo algum, é o Liberalismo, é uma coisa satânica, que é uma
enganação.
O liberalismo levou a severas divisões nas igrejas dos Estados Unidos e à quase morte das
igrejas na Europa. Nos Estados Unidos houve forte reação ao liberalismo por parte dos
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fundamentalistas. Fundamentalismo foi uma reação importante que aconteceu nos Estados
Unidos, graças a Deus, porque houve reação, às vezes meio exageradas, pois reações
tentem a ser assim. Recomendo as palestras do Dr. Augustus Nicodemus (Monergismo) sobre
o assunto.

Protestantismo no Brasil
Aqui não temos grandes detalhes, será apenas para ter algum conhecimento do que aconteceu.





Huguenotes (1555)
 Vimos que a primeira tentativa foi com Huguenotes em 1555 – totalmente frustrada.
Holandeses (1630)
 Em 1630 os holandeses conquistaram Pernambuco e ficaram 24 anos lá. Com a chegada
de Maurício de Nassau foi implantada a estrutura eclesiástica da igreja reformada
holandesa. Em 1654 havia 24 igrejas e congregações. Tudo foi destruído na guerra, os
holandeses foram expulsos e não ficou coisa alguma disso.
Luteranos Alemães (1824)
 Em 1824 começa a imigração alemã e com ela a Igreja Evangélica de Confissão Luterana,
a mais antiga no Brasil. Isso aconteceu logo após D. Pedro I decretar a Independência do
Brasil, começando então a preocupação de colonizá-lo, com convites às pessoas para
virem. Muitos missionários vieram para cá, mas para atender os colonizadores, era uma
igreja étnica, não tinham a visão evangelística.
 Apesar de terem recebido convite para vir, quando chegaram foram muito mal recebidos. A
vida era difícil. Os casamentos não valiam nada, eram considerados amasiados, não havia
registro civil, e os filhos eram considerados ilegítimos.
 Esses pastores eram tudo, médicos, professores, mas não houve evangelização dos
habitantes locais.

Vejam que interessante tudo isso acontecendo no século XIX, pois o século tem essa
característica, o cristianismo passou a ser mundial, passou a existir em todos os lugares. Antes
não vinham missionários para o Brasil, pois ele era considerado cristianizado.
 Metodistas (1835)
 Em 1835 chega ao Brasil o jovem pastor Fountain Elliot Pitts enviado pela igreja metodista
americana, chegando ao Rio de Janeiro. É o começo dos metodistas no Brasil.
1









Presbiterianos (1859)
 Em 1859 chegam os presbiterianos – Ashbel Green Simonton e Alexander Blackford.
Foram os presbiterianos que ordenaram o primeiro pastor protestante brasileiro: o ex-padre
José Manuel da Conceição.
Batistas (1867)
 Os Batistas – Por causa da guerra civil nos Estados Unidos, entre o Norte e o Sul, onde
houve uma declaração de independência do Sul, os Estados Confederados que eram
escravagistas e os do Norte que eram contra a escravidão. Muitos americanos fugiram de
lá, do Sul, e cerca de 8000 entraram no Brasil pelo pequeno porto de Iguape , no literal de
São Paulo em 1867. Vieram coronel William Hutchinson Norris, ex-combatente da Guerra
Civil Americana e ex-senador do estado do Alabama, e seu filho, Hutchinson Norris, que
passaram a ministrar cursos sobre técnicas de cultivo de algodão aos fazendeiros locais.
Uma vez estabelecidos, receberam o restante da família e outros conterrâneos. Foram se
instalar na região de Santa Bárbara do Oeste. Boa parte desses americanos eram batistas.
Primeira Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste (1871)
 Em 1871 os batistas organizam a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, que é
a primeira Igreja Batista no Brasil. Também uma igreja étnica, ou seja, igreja para os
colonizadores. Em 1879 criam outra igreja batista num bairro que hoje é a cidade de
Americana.
 Antônio Teixeira de Albuquerque era um padre católico nascido em Alagoas e que assistiu
secretamente às pregações do pastor presbiteriano John Rockwell Smith vendo que o que
a igreja católica romana pregava era falso. Foi para o Rio de Janeiro e depois tomou
contato com os batistas de Santa Bárbara do Oeste. Foi batizado e ordenado o primeiro
pastor batista brasileiro.
 Os Batistas de então, em Santa Bárbara d'Oeste, se unem para solicitar a Junta de
Richmond, EUA o envio de Missionários ao Brasil. Em razão do trabalho de evangelização
intenso que já realizavam entre os nativos, percebem a abertura dos brasileiros para
receberem o evangelho.
 Logo em 1881 chegam, William Buck Bagby e Ana Luther Bagby; Zacarias Taylor e Katarin
Taylor. Os primeiros missionários são recebidos em Santa Bárbara d 'Oeste e logo filiandose à Igreja Batista existente e começam a estudar a língua portuguesa, tendo Antônio
Teixeira de Albuquerque como professor.
 Pouco tardou para que os dois casais de missionários americanos, unindo-se a Antônio
Teixeira de Albuquerque rumassem para Bahia, onde em 15-10-1882, com cartas de
transferência das igrejas em Santa Bárbara d'Oeste, organizaram a Primeira Igreja Batista
em Salvador. Em um ano aquela igreja já contava 70 membros.
 O Pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, casado, rumou para Maceió, onde organiza a
Primeira Igreja Batista e onde ganhara seus pais para Jesus. A vida de Teixeira de
Albuquerque foi curta, vindo a falecer aos 46 anos de idade.
Assembléia de Deus e Congregação Cristã (1920)
 A partir de 1920 chegam a Assembléia de Deus e a Congregação Cristã.

http://www.batistaitupeva.pilb.t5.com.br/osbatistasnobrasil.htm e
http://www.pime.org.br/missaojovem/mjhistprotestantes.htm
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