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1) IGREJA X TRADIÇÃO. 

Havia o ____________ da igreja se reunir no _____________________________ para o partir de pão 

em lembrança da ressurreição de jesus. A ênfase na morte de jesus só veio bem depois 

O culto era dividido em 2 partes: 

•  Na primeira, liam a ______________________________e _________________ hinos. 

•  Na segunda, __________________. 

 

Em geral, apenas os batizados tomavam parte nos __________.  Em alguns casos, era permitido aos 

convertidos ainda não batizados assistir à primeira parte 

 

O ________________________ era predominantemente pessoal, sendo o culto reservado à adoração e 

comunhão. 

 

O batismo era por __________________________, desnudados, os homens separados das mulheres. 

No princípio, a conversão era seguida imediatamente pelo batismo. Com o crescimento da igreja, e a 

inclusão de gentios que desconheciam as promessas do velho testamento, tornou-se comum que o novo 

convertido passasse por um período de preparo e prova (“______________________________”). A partir 

do terceiro século, tal preparação durava uns __________. 

 

Desde cedo apareceu o _____________ de se celebrar a ceia nos locais onde estavam sepultados os 

fiéis já falecidos, crendo que a comunhão os unia. Por isso, muitas vezes se reuniam em catacumbas 

(cemitérios subterrâneos), que também eram usadas como refúgio durante as perseguições.  No segundo 

século, começou o costume de se reunirem por ocasião da data de falecimento, para terem a ceia junto 

 

2) AS LIDERANÇAS VÃO ADULTERANDO O EVANGELHO POR INTERESSES PESSOAIS E 
POLÍTICOS 

 
Continuação da apostila Aula 4. 

 
Ano 1073 – Gregório VIII implanta a doutrina do celibato na Igreja. 

Ano 1094 – No Concílio de Clermont cria as indulgências (venda da salvação). 

Ano 1090 - O Rosário ou o terço de oração, foi introduzido pelo Pedro o Eremita. Copiado dos 

___________________________. A diversidade de orações é uma prática pagã, e é expressamente 

condenada por Cristo. (Mateus 6 :5-13). 

Ano 1100 – Institui-se o pagamento pelas missas e pelo culto aos santos. Ano 1184 – A “Santa Inquisição” 

é estabelecida no Concílio de Verona. Ano 1215 - A confissão dos pecados ao padre (auricular), uma vez 

ao ano, foi instituída pelo Papa Inocêncio III, no Conselho de Lateran. O Evangelho nos ordena que 

confessemos nossos pecados ________________________. (Sl 51. -10; Lc 7.48; 15.21; 1 Jo 1.8,9).  

HISTÓRIA DA IGREJA - 2019 

 



Ano 1215 - O Dogma da Transubstanciação foi decretado pelo Papa Inocêncio III. Através desta doutrina, 

o padre pretende fazer um milagre diário, de transformar uma hóstia no próprio corpo de Cristo, e então, 

ele finge come-lo vivo na presença do povo durante a Missa. O Evangelho ______________ tais 

absurdos.  A Ceia do Senhor é simplesmente um ___________________ do sacrifício de Cristo. A 

presença espiritual de Cristo está implicada no Sacramento. (Lucas 22: 19-20; João 6:35; I Coríntios 

11:26). 

Ano 1220- A adoração à Hóstia, foi decretada pelo Papa Honório.  Deste modo, a Igreja Romana adora 

um Deus feito pelas mãos do homem. Isto é _________, e absolutamente contrária ao espírito do 

Evangelho. (João 4:24). 

Ano 1287 -A proibição da Bíblia aos leigos, e a sua inclusão na lista de livros proibidos pelo conselho de 

Valência Jesus ordena que as Escrituras sejam __________ por todos. (João 5:39; I Timóteo 3:15-17). 

Ano 1287 - O Escapulário foi inventado por Simon Stock, um monge inglês. Trata-se de uma tira de tecido 

marrom, com o desenho da Virgem, que supõe conter virtudes sobrenaturais para proteger de todos os 

perigos, aqueles que as vestirem sobre a pele nua. I 

 

Ano 1414 - Inicia-se a institucionalização da Hóstia, ou Eucaristia. Sob as aparências de pão e vinho há 

o “milagre”, de estes ingredientes conter o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, 

fenômeno que se renova em todas as missas. (O correto: Mateus 26:27; I Coríntios 11: 26-29). 

Ano 1439 - A Doutrina do Purgatório foi proclamada como dogma de fé, pelo Conselho de Florença. Não 

existe nenhuma ________________ na Bíblia que ensina o purgatório dos padres. O sangue de Jesus 

Cristo nos purifica de todos os pecados. (I João 1:7-9; 2:1-2; João 5:24, Romanos 8:1). 

Ano 1439 - A doutrina dos 7 Sacramentos foi afirmada. O Evangelho diz que Cristo instituiu apenas 

________________________, o Batismo e a Ceia do Senhor. (Mateus 28:19-20; 26:26-28). 

 

Ano 1500-1600 REFORMA PROTESTANTE (LUTERO) – Cenário: domínio do medo, imoralidade do 

clero, distanciamento do povo, adoração de relíquias, venda de indulgências (emissão de certificados), 

penitência, salvação só dentro da igreja 

Movimentos reformistas na Alemanha, Suíça, Inglaterra, França etc. 

 

Ano 1508 -O Conselho de Trento, declarou que a Tradição tivesse autoridade igual à Bíblia. 

______________ quer dizer os ensinamentos dos homens.  Os Fariseus creram do mesmo modo, e 

Jesus amargamente os condenou, pois, por ensinar tradições humanas, eles negaram os mandamentos 

de Deus. (Marcos 7:7-13; Colossenses 2-8; Apocalipse 22:18). 

Ano 1546 - Os livros apócrifos também foram incluídos à Bíblia pelo Conselho de Trento. Estes livros não 

foram reconhecidos como canônicos pela Igreja primitiva (Apocalipse 22: 8-9). 

Ano 1560 - O Credo do Papa Pius IV, foi imposto. Os verdadeiros Cristãos mantêm somente as Escrituras 

Sagradas. (Gálatas 1:8). 

Ano 1854 - A Concepção Imaculada da Virgem Maria foi proclamada pelo Papa Pius IX.  O Evangelho diz 

que todos os homens, com a única exceção de Cristo, são pecadores. A própria Maria, necessitou de um 

_______________. (Romanos 3:23; 5:12; Salmos 51:5; Lucas 1:30; 46-47.) 

Ano 1870 O Papa Pius IX proclamou o dogma da Infalibilidade Papal. Isto é uma blasfêmia, e um sinal da  



apostasia, previstos pelo apostolo Paulo.  (II Tessalonicenses 2:2-12; Apocalipse 17:1-9; 13:5-8, 18).  

Ano 1871 – Primeira Igreja Batista do Brasil em Santa Bárbara, SP. 

 Ano 1931- O Papa Pius XI, reafirmou a doutrina a qual Maria era "a Mãe de Deus “. Esta doutrina foi 

primeiramente inventada pelo o Conselho de Efésios, no ano de 431. Isto é uma ______________, que 

se contradiz. (Lucas 1:46-49; João 2:1-5). 

ANO 1950 - No ano de 1950, o último dogma foi proclamado pelo Papa Pius XII, a Assunção da Virgem 

Maria. 

 

TAREFA PARA CASA:   

Memorizar: 1Timóteo 3:2 

Ler Atos Cap. 15-20 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 6,0             

• Tarefas (memorização de versículos): 3,0 

• Apostilas preenchidas: 1,0 
 
 

      

 


