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DE RELIGIÃO ACEITA A RELIGIÃO PERSEGUIDA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) IGREJA PERSEGUIDA 
 

Rapidamente as autoridades identificaram esta nova religião, uma ameaça à ___________________ porque o 
Império Romano: 

Tinha uma religião ____________; o culto ao imperador era __________; era uma sociedade ____________ 

A recusa de prestar culto ao Imperador e aos deuses tradicionais, levou alguns Imperadores como Nero e  
Doiocleciano a mover intensas perseguições aos cristão. 

 Muitos foram mortos, alguns devorados por leões durante os espetáculos no Coliseu, outros queimados 
ou crucificados, tornando-se mártires; 
 No entanto, a prática do culto continuava. Escondidos em subterrâneos nas __________________, os 
crentes mantinham viva a fé e os rituais. 
 

2) MÁRTIRES - IRMÃOS QUE PAGARAM COM A VIDA SEU COMPROMISSO COM CRISTO 
 

ESTEVÃO (APEDREJADO, JERUSALÉM, 34 DC)  /  TIAGO, O APÓSTOLO (ESPADA, JERUSALÉM, 44 DC) 

FILIPE, O APÓSTOLO (CRUCIFICADO, FRIGIA, 54 DC) /  MATEUS (LANÇA, ETIÓPIA, 60 DC). 

JUDAS, O APÓSTOLO (CRUCIFICADO, ÁSIA, 72 DC) / BARTOLOMEU (CRUCIFICADO, ÍNDIA)  

TOMÉ (LANÇA, ÍNDIA) / LUCAS (ENFORCADO, GRÉCIA) / SIMÃO, O ZELOTE (CRUCIFICADO, ÁFRICA, 74 
DC)  

BARNABÉ (73 DC) / PEDRO (CRUCIFICADO, ROMA - SEGUNDO A TRADIÇÃO CATOLICA ROMANA PARA 
COMPROVAR A TEORIA DE PRIMEIRO PAPA E PERSEGUIDO) /  PAULO (DECAPITADO, ROMA) ..........  ATÉ 
HOJE ! 

 

3) ACONTECIMENTOS DO PRIMEIROS SECULOS 
 

• Os escritos do novo testamento são _________________. 

• Os ensinos de Jesus são coletados e preservados. Os escritos do novo testamento são _____________.  

• Ano 90 os judeus, reunidos em Jamnia, confirmam o cânon das escrituras hebraicas. Os mesmos livros 

são reconhecidos como autoritativos pelos __________________.  

• O imperador Domiciano ordena ser cultuado como "senhor e deus". (51-96d.c). O livro de 

________________ é escrito durante o reinado dele, e proclama a Cristo como o único 

____________________________.  

Contexto político 

• O cristianismo exigia suprema ____________________________________ a Cristo, colocando César em 

segundo plano. Os cristãos se recusavam a oferecer incenso nos altares devotados ao imperador. 

Contexto social 

• O evangelho avançava principalmente entre os pobres, pregando a ________________ de todos os 

homens em Cristo (colossenses 3:9-11).  Isso trazia desprezo e medo por parte dos líderes da aristocracia. 

Contexto religioso 

• A adoração dos romanos era ______________________________.  

•  Os cristãos não adoravam as várias divindades, não tinham ídolos e seu culto era 

_________________________ e, por causa disso, eram vistos como ateus. 

Contexto econômico 
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• Por trás das várias religiões pagãs, operava uma lucrativa __________________________. 

• Essa máquina, importante para a economia do império, estava sendo seriamente ameaçada pelos cristãos 

(atos 19:24-27). 

 

4) AÇÕES DO ESTADO ENTRE 100 E 380 DC  
 

• Trajano, que governou entre 98 e 117 d.C., estabeleceu aquela que passaria a ser a política oficial do 

estado em relação à igreja:   

 (i) o estado não deveria gastar recursos caçando os cristãos; 

 (ii) se alguém fosse denunciado e admitisse a acusação por três vezes (não invocando os deuses, não adorando 

o imperador e não amaldiçoando a cristo) deveria ser morto.  

• Nessa época, a igreja passou a viver o problema dos “espontâneos” : cristãos que se auto acusavam 

perante as autoridades romanas. Muitos desses negaram a fé. 

•  A perseguição aumentou com o governo de Marco Aurélio (161 a 180 d.C.), desejoso de restaurar os 

deuses antigos. Buscou castigar os cristãos pela “______________________” deles. 

•  Sétimo Severo (193 a 211 d.C.) procurou estabelecer uma política religiosa ________________, fundindo 

todas as religiões no culto ao “sol invicto”.  Judeus e Cristãos, que se opunham a tal política, voltaram a ser 

___________________ (conforme a política de Trajano). Toda conversão era punida com a morte. 

• Após uma perseguição debaixo do imperador Maximino (235 a 238 d.C.), a igreja passou novamente a ter 

relativa _________. 

•  Entre 249 e 311 d.C. a perseguição se intensificou. 

•  Décio, imperador entre 249 e 251 d.C., buscou restaurar a decadente glória de Roma. Ameaçado nas 

fronteiras pelos bárbaros, e assolado por sérias crises econômicas, procurou o favor dos antigos deuses romanos. 

•  Os cristãos passaram a ser perseguidos não somente por rumores e obstinação, mas porque Décio 

acreditava que os problemas tinham surgido pelo abandono das velhas tradições. 

• A perseguição foi diferente das anteriores: Décio procurava fazer “_________________”, e não 

“____________”. 

• Através de ameaças e torturas. A igreja passou a conviver com o problema dos “caídos” (que sucumbiam 

à tortura, negando a fé). O problema estava em se a igreja deveria, ou não, receber os “caídos”. 

•  Os que resistiam eram chamados de “confessores”, tidos em grande honra pelos irmãos (até então, os 

que não negavam a fé eram mortos). 

• Após uma perseguição sob o imperador Valeriano (257 a 260 d.C.), a igreja teve certa paz. Entretanto, 

com a subida de Diocleciano (284 d.C.) uma nova onda de perseguição aconteceu. 

•  A perseguição parece ter se iniciado no exército (por volta de 295 d.C.). 

•  Vários cristãos se negaram a fazer parte do exército romano, ou tentaram abandonar a tropa (por 

pacifismo e pelo ____________________ de várias cerimônias militares).  

 

 A questão religiosa 

 

Surge no império romano em meados do século 3. Sucessivos imperadores, preocupados em manter a ordem das 
instituições e em restabelecer a unidade moral do império, favoreceram o culto do sol em detrimento do tradicional 
politeísmo. 

A “grande perseguição” começou em 299 d.C. com a exclusão do exército de soldados batizados.  

A perseguição atingiu seu paroxismo com um édito de 304 que prescrevia um sacrifício geral em todo o império, 
sob pena de morte ou condenação a trabalhos forçados nas minas. Os funcionários locais executavam o édito 
com um zelo relativo 



• Foi publicado um edito contra os cristãos em 303 d.C., ordenando a destruição de todos os edifícios e 

livros sagrados. Esta lei mais tarde trouxe novo problema para a igreja, na forma da “controvérsia donatista” (como 

os “traidores”, que entregaram os livros sagrados, deveriam ser tratados). 

• Depois de perseguir os cristãos por toda sua vida, pouco antes de morrer Galério promulgou o famoso 

“___________________________” (30 de abril de 311 d.C.), que pôs fim à mais cruel, e praticamente última, das 

perseguições que o império romano moveu contra a igreja. 

• O _________________ suspendeu as interdições que pesavam sobre a comunidade cristã. As igrejas 

locais tiveram devolvidos os bens sequestrados, mesmo aqueles que haviam sido vendidos a particulares. O 

cristianismo seduzia menos pelo conceito de um Deus único e transcendental que por seus preceitos novos de 

amor fraternal e de igualdade entre todos os seres humanos, para além das barreiras étnicas, sociais ou de 

gênero. 

• Com a fundação da “Nova Roma” – Constantinopla, o imperador buscou excluir toda a presença do 

paganismo. Só o cristianismo teria direito de reconhecimento formal. Em Roma, Constantino se empenhou na 

construção da Basílica de São Pedro. 

O _________________, também conhecido como cunctos populos ou de fide catolica foi decretado 

pelo imperador romano Teodósio  i a 27 de fevereiro de 380 d.C. Pelo qual estabeleceu que o cristianismo tornar-

se-ia, exclusivamente, a religião de estado, no império romano, abolindo todas as práticas politeístas dentro do 

império e fechando templos pagãos. 

 Ano 100 -300 d.C. 

PERCENTAGEM DE CRISTÃOS: ___ 

ETINIAS NA IGREJA: OUTRAS: 70%; BRANCA: 30% 

EVANGELIZAÇÃO: 28% DO MUNDO 

ESCRITURAS: ___ IDIOMAS 

TOTAL DE MÁRTIRES DESDE 33 DC: _______ (1.2% DO TODOS OS CRISTÃOS; 370 POR ANO)  

 

5) Períodos da História da Igreja 

1. Era de Jesus e dos Apóstolos (30-100) 

2. Pais da Igreja – (30-460) 

3. Império Cristão (304-476) 

4. Reforma e Contra Reforma (1517) 

5. Restauração e Plenitude do Evangelho (1517 até hoje) 

 

TAREFA PARA CASA:  

MEMORIZAR MATEUS  28:19-20 

Ler Atos Cap. 7-11 

 

 

 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 
 
 

      

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/28/19,20

