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LIÇÃO 2 
A História da Igreja 

 
     Na primeira lição, vimos a Igreja do ponto de vista da eternidade. Deus planeou a Igreja e no 
momento certo revelou esse plano. Apesar dos problemas que momentâneamente possamos ter, Deus 
opera na Sua Igreja. Um dia, Ele terminará o Seu plano. Jesus vai regressar de novo à terra e levará a 
Igreja consigo para o céu. 
     Agora, vamos estudar a Igreja do ponto de vista da terra. Quando Jesus disse: “Edificarei a minha 
Igreja”, estava implícito “aqui neste mundo”. Nesta lição, veremos rapidamente o que aconteceu, 
desde o Pentecostes até à actualidade. 
     A História ensina-nos muito e é excitante ver o crescimento da Igreja. Mas, como veremos, desde 
o princípio houve problemas, os quais nos ensinam preciosas lições. Para mim, a história da Igreja é 
muito interessante e espero que consigo aconteça o mesmo. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O nascimento da Igreja 
A Legalização da Igreja 
A Deterioração da Igreja 
A Reforma da Igreja 
O Reavivamento da Igreja 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Traçar a história da Igreja. 
Compreender a causa de alguns dos problemas da Igreja. 
Definir um número de padrões organizacionais da Igreja. 
 
O NASCIMENTO DA IGREJA 
Objectivo 1: Descrever o que aconteceu no dia de Pentecostes e os acontecimentos que se lhe 
seguiram. 
     O Pentecostes era uma grande festa judaica que ocorria no tempo da ceifa. Muita gente percorria 
grandes distâncias para ir a Jerusalém. No primeiro Pentecostes após a ressurreição de Jesus, os Seus 
seguidores reuniram-se em Jerusalém. Algo especial acontecera! Em vez de lhe contar, descubra por 
si mesmo fazendo os exercícios: 

Para Fazer 
 
1 Leia Actos 2:1-5, para poder responder às seguintes perguntas: 
 
 a) Quando é que isto aconteceu?         
 
 b) Quais os dois estranhos fenómenos que aconteceram na sala?      
 
             
 
 c) Que aconteceu aos discípulos?         
 
             
 
 
2 Qual foi a reacção da multidão? (Actos 2:13)        
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3 Pedro pregou sobre o pecado e sobre a resposta de Deus ao pecado – Jesus Cristo. Segundo 
 Pedro que deviam as pessoas fazer para ficarem bem com Deus? (Actos 2:28). 
 
             
 
             
 
 
4 Circule qual das seguintes alíneas que nos informa o que fizeram os primeiros crentes.          
 (Actos 2:42) – (pode ser mais do que uma resposta correcta). 
 a) Aprenderam com os Apóstolos. 
 b) Oraram juntos. 
 c) Tiveram comunhão. 
 d) Discutiram uns com os outros 
 e) Comeram juntos. 
 
     A Igreja teve um início maravilhoso. Houve muitas conversões (Actos 2:41) e a Igreja crescia 
diariamente (v. 47). Mas bem cedo, começaram as tribulações. Os inimigos de Deus lutaram contra a 
Sua Igreja. O livro de Actos regista alguns desses sofrimentos (Actos 4:23; 5:17-18). 
     Contaram mentiras dos crentes. Uns ouviram parte da mensagem mas falsearam-na. O governo 
romano não gostava dos grupos cristãos. Os Cristãos foram acusados de serem maus cidadãos. Muitos 
Cristãos primitivos sofreram. Uns foram torturados e muitos mortos. Mas a verdade não pode ser 
destruída. 
     Os crentes foram forçados a abandonarem os lares; foram para a Pártia, Mesopotâmia, Egipto, 
Líbia e mesmo para a capital, Roma. Onde quer que estivessem, os Cristãos contavam o que Deus 
fizera. Novos grupos de crentes se iniciaram em muitos lares. 
 

Para Fazer 
 
5 Os primeiros Cristãos espalharam-se por outras zonas. Apesar da tribulação, que aconteceu à 
 Igreja? 
 
             
 
A LEGALIZAÇÃO DA IGREJA 
Objectivo 2: Dizer porque a Igreja começou a organizar-se. 
     Grande parte do livro de actos diz-nos como se espalhou a mensagem. Descreve o trabalho de 
Paulo e de Pedro. Muitos dos livros do Novo Testamento são cartas que Paulo escreveu às novas 
igrejas. Finalmente, havia tantos Cristãos no Império Romano que até alguns Imperadores se tornaram 
Cristãos! O Imperador Constantino (cerca de 300 anos após o nascimento de Jesus) legalizou o 
cristianismo. Muitos agregaram-se à Igreja como se se agregassem a um clube, sem realmente se 
tornarem Cristãos. Naturalmente isso criou alguma confusão porque a verdadeira Igreja é composta 
pelos que aceitam Cristo. 
     Apesar da confusão, em todos os tempos houve uma verdadeira Igreja, formada de Cristãos fiéis. 
Ela cresceu rapidamente. 
     Com este crescimento, houve necessidade de organizar a Igreja para que todos pudessem trabalhar 
em conjunto. As viúvas necessitavam de ajuda, pelo que se escolheram diáconos (Actos 6:1-4). A 
Igreja tinha outras necessidades. Precisava de se proteger dos ímpios e dos que não ensinavam a 
verdade. As igrejas maiores necessitavam de ajudar as mais pequenas. Precisavam de estar melhor 
organizadas para poderem cooperar em unidade. 
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Para Fazer 
6 A Igreja precisava de se organizar: 
 a) porque o imperador se tornou Cristão. 
 b) para dar uma melhor ajuda, protecção e unidade. 
 c) para se legalizar. 
 
A DETERIORAÇÃO DA IGREJA 
Objectivo 3: Explicar como se desenvolveram os problemas da Igreja. 
     Com o correr do tempo, os Imperadores cristãos tentaram controlar a Igreja e esta envolveu-se na 
política. Os dirigentes eclesiásticos – os bispos – lutaram pelo poder nas grandes cidades. Algumas 
pessoas na Igreja esqueceram a sua razão de ser. 
     Cerca de 500 anos após o nascimento de Jesus, a cidade de Roma foi destruída. Por volta de 1.000 
a.C., os cristãos do Leste separaram-se dos do Ocidente. 
     Como queriam afastar-se do pecado que se encontrava tanto dentro como fora da Igreja, alguns 
Cristãos separaram-se do mundo e dos Cristãos menos espirituais. Criaram comunidades especiais 
chamadas mosteiros. Os mosteiros tinham em geral muros à volta para manter o mundo afastado. 
     É bom os Cristãos viverem em mosteiros? É uma pergunta de difícil resposta. Houve coisas boas e 
coisas más provenientes dos mosteiros. Alguns eram centros de ensino. Por vezes, os seus habitantes 
eram os primeiros a levarem as boas novas cristãs a uma nova zona. Ajudaram a levar o Evangelho à 
Europa, por volta de 500 a.C., à Inglaterra, por volta de 700 a.C. e à Escandinávia por volta de 1.000 
a.C. 
     Mas houve também problemas porque os muros dos mosteiros separavam os moradores das outras 
pessoas e das suas necessidades. Desse modo, não podiam ajudar o mundo. Por vezes, os monges 
preocupavam-se mais com as suas almas do que com as dos seus contemporâneos. Muitas vezes, os 
mosteiros transformaram-se em lugares de pecado, pois as paredes não impediam o pecado de entrar. 
 

Para Fazer 
 
7 Indique a alínea que melhor explique a razão da Igreja ter começado a ter problemas. 
 a) Tornou-se muito grande. 
 b) As pessoas deixaram de ir à Igreja. 
 c) A Igreja esqueceu-se que o seu alvo era ministrar às pessoas e as suas necessidades. 
 d) Os Cristãos queriam viver com pecadores. 
 
A REFORMA DA IGREJA 
Objectivo 4: Indicar três ensinos bíblicos restaurados por Lutero. 
     À medida que o tempo passava, entraram muitos erros na Igreja. As cerimónias pagãs (ímpias) 
substituíram a liberdade do Espírito Santo. As religiões pagãs foram ligeiramente mudadas de modo 
que pareciam cristãs. Ser-se membro da organização eclesiástica tornou-se mais importante do que ter 
uma vida santa. Uma pessoa baptizada era considerada Cristã mesmo se continuasse a viver como um 
pagão. Os que tentaram levar a Igreja de volta à verdade bíblica foram rejeitados. Quando Deus 
enviava reavivamento, em geral os revivalistas eram condenados à morte. 
 
Mudanças no Ensino. 
     Mas no início de 1.500, começou uma mudança espiritual Iniciou-se com um homem num 
mosteiro. Chamava-se Martinho Lutero e tentava ter um encontro com Deus. Por isso, obedeceu à 
Igreja – fugiu do mundo e massacrava o seu corpo com jejuns e padecimentos. Mas assim nunca 
encontrou Deus. Após alguns anos, começou a estudar a Bíblia e ali encontrou a resposta. “Mas o 
justo viverá da fé” (Romanos 1:17). Pela fé, Martinho Lutero reconciliou-se com Deus! Aos seus 
seguidores, chamaram-se Protestantes. Explicavam o seu ensino, dizendo: “Só as Escrituras, só a fé, 
só a graça”. Por só as Escrituras, queriam dizer que era a Bíblia e não as tradições que devia ser o 
guia. Por só a fé, queriam dizer que era pela fé que o homem se podia reconciliar com Deus. O 
homem não pode fazer nada para ganhar os favores de Deus. Por só a graça, queriam dizer que o 
homem era justificado perante Deus por aquilo que Jesus fizera na cruz. Deus dá gratuitamente aos 
que crêem. 
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Para Fazer 
 
8 Porque era necessário o reavivamento? 
 
             
 
             
 
9 Indique três ensinos bíblicos que Martinho Lutero restaurou: 
 
 a)             
 
 b)             
 
 c)             
 
Mudanças na Organização 
Objectivo 5: Descrever várias formas de organização eclesiástica. 
     Lutero queria retornar aos ensinos bíblicos. Querendo também uma prática bíblica, rejeitou 
práticas pagãs. Os ídolos e imagens foram retirados das igrejas. Os homens e mulheres que viviam em 
mosteiros foram enviados para trabalhar no mundo. Os Protestantes afastaram-se ou rejeitaram as 
acções que não se encontravam na Bíblia. O chefe da Igreja ocidental rejeitou este movimento. Mas 
Lutero disse: “Importa antes obedecer à Bíblia do que aos homens!” 
     Bem cedo, os protestantes descobriram que precisavam também de se organizar. Como cada país 
tinha o seu modo próprio de fazer as coisas, desenvolveram-se diversos tipos de organizações. Alguns 
Protestantes quiseram manter o sistema que haviam conhecido. Desejavam um dirigente forte que 
mandasse nos dirigentes locais. Os dirigentes locais, por seu turno, mandavam em outros. Esta é uma 
forma de organização com uma forte direcção central. 
     Na Suiça, onde João Calvino dirigiu os Protestantes, desenvolveu-se uma outra forma organizativa. 
A Suiça tinha uma grande tradição de permitir que os seus cidadãos escolhessem os seus próprios 
chefes. A organização eclesiástica sob Calvino permitiu que os membros das igrejas escolhessem os 
seus próprios dirigentes que por seu lado escolhiam os dirigentes locais e os nacionais. Esta forma de 
organização dá mais poder à chefia local. 
     Em outras partes da Europa, desenvolveu-se outra forma de organização. Aí as pessoas não 
queriam uma autoridade para lá do grupo local de crentes. Não queriam um chefe nacional nem 
contacto com os seus reis. Esta forma dá mais poder a cada congregação local. 
     Cada grupo tentou encontrar apoio bíblico para o seu sistema. E todos encontraram! 
     O Novo Testamento não diz exactamente qual o tipo de organização que uma igreja deve ter. A 
organização deve satisfazer as necessidades do grupo. Se um cristão sente que ele é espiritual por 
querer um certo tipo de organização, então está errado. Este problema também existiu na igreja de 
Corinto (I Coríntios 1:12). Os Coríntios descobriram que a parte importante da organização 
eclesiástica é a harmonia e o amor. 
 

Para Fazer 
 
10 Qual das seguintes afirmações está correcta: 
 a) As igrejas que crescem necessitam de organização. 
 b) Há diversos tipos de boa organização. 
 c) A organização deve satisfazer as necessidades do povo. 
 d) A harmonia e o amor não são mais importantes que o tipo de organização. 
 
11 O Novo Testamento ensina uma forma de governo eclesiástico? 
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O REAVIVAMENTO NA IGREJA 
    A partir da Reforma de Martinho Lutero, a Igreja sofreu novos reavivamentos. Deus levantou 
novos movimentos para ensinar verdades da Sua Palavra que não estavam a ser ensinadas. Não temos 
espaço suficiente para falar de todos os movimentos. Por isso, veremos apenas dois. 
 
Movimento Evangélico 
Objectivo 6: Explicar porque era necessário o reavivamento. 
     Numa altura em que os problemas da Igreja eram grandes e a moralidade muito baixa, Deus 
mandou um homem para tratar do problema. Chamava-se João Wesley. Em Inglaterra, nesse tempo, 
muitos consideravam-se Cristãos. Eram membros de igrejas mas na realidade não eram verdadeiros 
Cristãos. João Wesley pregou que deviam ter uma experiência com Deus. Quando não havia um 
auditório, Wesley pregava ao ar livre. Alcançou todas as classes sociais com o Evangelho. Viajou a 
cavalo por todo o país. Mas fez mais do que pregar. Escreveu livros, fundou escolas e ajudou os 
necessitados. Trouxe uma mudança espiritual à nação. O crime diminuiu, o alcoolismo desapareceu 
em certas zonas, as famílias foram fortalecidas. 
 

Para Fazer 
 
12 Descreva a razão da necessidade de reavivamento no tempo de Wesley. 
 
             
 
             
 
             
 
     Pense nas necessidades espirituais da sua zona. A sua igreja necessita de reavivamento? Ore a 
Deus para que Ele levante um crente como Wesley. 
 
Movimento Pentecostal 
Objectivo 7: Dizer o que há de diferente com os movimentos pentecostais. 
     Durante o século dezanove, a Igreja enviou muitos missionários para pregarem em novas zonas. 
Assim, Europeus e Americanos estabeleceram novas igrejas na Ásia, África e nas ilhas. 
     No início do século vinte, Deus derramou o Seu Espírito Santo sobre a Igreja. Isso deu-se em 
muitas partes do mundo ao mesmo tempo. Muitos Cristãos experimentaram o mesmo que os 
primeiros discípulos no dia de Pentecostes. Receberam os dons do Espírito e o poder para 
testemunharem. Este movimento passou a ser conhecido como movimento pentecostal. Agora, 
encontra-se espalhado por todo o mundo. Desde cerca de 1950, essa experiência tem sido assinalada 
em muitos grupos diferentes de crentes. Creio que este movimento está a ajudar a igreja a preparar-se 
para a vinda de Cristo. 
 

Para Fazer 
 
13 Qual a experiência espiritual que tornou conhecido o movimento pentecostal 
 
             
 
             
 
             
 
 
 
 
 



 14 

     Espero que esta breve história da Igreja o tenha ajudado. A História da Igreja nem sempre é alegre. 
A Igreja tem feito coisas que não glorificam a Deus. Devemos aprender com o passado. Não devemos 
repetir os mesmos erros. Devemos igualmente ser compreensíveis para com Cristãos que pertencem a 
outros grupos. As organizações podem diferir mas todos podemos pertencer a Cristo. 
     Para o Cristão, a orientação não provém só da História mas também de toda a Bíblia. Na lição 
seguinte, veremos o que a Bíblia diz da Igreja. Mas antes de terminarmos esta lição vamos orar para 
que Deus nos use para trabalhar na Sua Igreja que se encontra na nossa zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




