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INTRODUÇÃO

A História da Igreja tem sido sempre, desde o seu nascimento até o presente, a
história da graça de Deus para com o homem.
Antes de adentrarmos no estudo dos vinte séculos em que a igreja de Cristo tem
estado em atividade, veremos os grandes acontecimentos, os quais servem como divisória, e
cada um deles assinala o término e início de uma época.
Considerando cada um destes acontecimentos, sete ao todo, veremos que eles indicam
os grandes períodos da História da Igreja.

1. A pré-existência da Igreja
2. A Igreja apostólica
3. As Perseguições Imperiais
4. A Igreja Imperial
5. A Igreja medieval
6. A Igreja Reformada
7. A Igreja atual
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A PRÉ-EXISTÊNCIA DA IGREJA
2.1.

A Origem da Igreja

A igreja de Cristo sempre existiu na mente e coração do Pai, desde antes da fundação
do universo.
Efésios 1:4 – “Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que
fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor;”
I Pedro 1:20 – “O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da
fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós;”
O plano de Salvação estava traçado por Deus desde o eterno passado. O sacrifício fora
feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no calvário, o
cordeiro já era conhecido pelo Pai.
Em uma ordem lógica, podemos admitir que : Deus fundou a Igreja, Jesus Cristo
formou a Igreja e o Espírito Santo confirmou a Igreja. Assim, o projeto no coração de Deus, a
formação pelo ministério de Cristo e a confirmação, no dia de Pentecostes, pelo poderoso
derramamento do Espírito Santo.

2.2.

A Fundação da Igreja

Efésios 3 : 9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os
séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo;
A Igreja que antes era um mistério “oculta em Deus” fora revelada em Cristo,
tornando-se o “segredo de Deus” conhecido aos homens. A expressão “oculto em Deus”
indica que a igreja esteve sempre na mente de Deus, e vindo a ser conhecida pelo ministério
terreno de Jesus Cristo e o Espírito Santo.
A Igreja de Deus, começou a formar e revelar-se no tempo, quando João Batista disse;
Eis o Cordeiro de Deus. João 1:36.
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2.3.

O Nascimento da Igreja

A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de âmbito mundial, no dia
de Pentecostes, cinqüenta dias após a ressurreição, e dez dias depois da ascensão do
Senhor Jesus Cristo.

A. Na manhã do dia de Pentecostes.
 120 seguidores de Jesus oravam reunidos
 Línguas de fogo desceram sobre eles
 Falaram em outras línguas
B. O tríplice efeito do Pentecostes.
 Iluminou a mente dos discípulos
 Compreenderam que o Reino não era político
 Deveriam estar totalmente na dependência do espírito Santo

2.4.

A Plenitude dos Tempos

Gálatas 4:4 – “Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de
mulher, nascido sob a lei,”
A Palestina onde o cristianismo deu seus primeiros passos ocupava uma posição
geográfica privilegiada pois ocupava uma área onde era a encruzilhada das grandes rota
comerciais que uniam o Egito à Mesopotâmia, e a Arábia com a Ásia Menor. Por isso vemos
na história descrita no Velho Testamento, esta área tão cobiçada sendo invadida por vários
impérios.
A língua predominante na época era o grego. Uma língua universal, apesar do império
dominante ser o império Romano, que unia em um só governo boa parte do mundo
conhecido. Era um governo pacífico e próspero e suas cidades estavam em progresso e viajar
não era mais difícil pois muitas estradas foram construídas.
Apesar de haver muitas religiões e filosofias ( A política dos romanos era, em geral,
tolerante em relação a religião e aos costumes dos povos conquistados. ) o mundo estava
vazio espiritualmente, Assim o mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião.
A “plenitude do tempo” não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar
cristão, mas quer dizer que, nos desígnios de Deus, havia chegado o momento de enviar o
seu filho ao mundo.
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A IGREJA APOSTÓLICA
Desde a Ascensão de Cristo, 30 AD até o final do século (100 AD).

3.1.

O Crescimento da Igreja

Atos 5:14 – “E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres,
crescia cada vez mais.”
Atos 6:7 – “E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o
número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.”
A arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o
testemunho de seus membros. Enquanto aumentava o número de membros aumenta o
número de testemunhas, pois cada membro era um mensageiro de Cristo.
Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!”
www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br

