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Tema: Tradições Religiosas Ocidentais: Cristianismo

Objetivo: Compreender as características específicas do
Cristianismo: Escritura Sagrada, Doutrina, Ritos e Ethos.

 Jesus de Nazaré.

Mundo Cristão: Católicos, Ortodoxos e Evangélicos.

Atividades de Fixação



Cristianismo
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• Origem: Por volta dos anos 30-33 na Judéia,
região da Palestina (atual Israel).

• Fundadores: Jesus de Nazaré e Paulo de Tarso.

• O Cristianismo é a religião dos que creem que
Jesus Cristo é Filho de Deus, morto e
ressuscitado.

• Sofreu forte influência do pensamento
judaico. Mas, se organizou e se diferenciou em
seguida.

CRISTIANISMO

Pois, quem é Paulo, e quem é
Apolo, senão ministros pelos
quais crestes, e conforme o
que o Senhor deu a cada um?
[...] Porque ninguém pode
pôr outro fundamento além
do que já está posto, o qual é
Jesus Cristo.

(1 Coríntios 3, 5.11)



Jesus de Nazaré
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• É quase impossível uma biografia histórica de
Jesus. A única fonte são os evangelhos.

• O objetivo dos evangelhos é a proclamação de
uma mensagem: Jesus é o Messias prometido
pelo Antigo Testamento.

• Visão histórica: Jesus foi um homem que insistia
em ser investido de autoridade divina. Após ser
morto, um grupo de seguidores acreditou que ele
ressuscitou.

• Os evangelhos e o Cristianismo, por sua vez,
proclamam que Jesus de fato tinha autoridade
divina e ressuscitou verdadeiramente.



• Jesus nasceu em Belém da Judéia, no sul. (Mt 2,1);

• Foi criado em Nazaré da Galiléia, no norte:

Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia,
como sucessor do seu pai Herodes, José teve medo
de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em
sonho, José partiu para a região da Galileia, e foi
morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu
para se cumprir o que foi dito pelos profetas: Ele
será chamado Nazareno.

(Mt 2, 22-23)
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• O rei Herodes, Tetrarca da Galileia, procurava agradar a
Roma em tudo.

• Insistia sobretudo numa administração eficiente que desse
lucro ao Império. Por isso reprimia qualquer tipo de revolta.

• A preocupação dele não era o bem do povo, mas a própria
promoção. Jesus o chamou de raposa! (Lc 13, 31-32).

• Herodes chegou ao cúmulo de construir uma nova capital e
chamá-la Tiberíades, em homenagem ao imperador de
Roma, Tibério.

Quem mandava na  Palestina desde o ano de 
63 a.C  eram os romanos.
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• Fariseus: Procuravam observar a pureza.

• Doutores da Lei: Eram os encarregados do ensino.
Consideravam os galileus ignorantes e analfabetos na Lei.
Por isso, visitavam sempre a Galiléia para instruir
“corretamente” o povo.

• Sacerdotes: Responsáveis pelo culto no templo. A maioria
vivia em Jerusalém, longe da Galileia.

• Jesus não suportava as autoridades religiosas de seu
tempo:

Ai de vocês, doutores da Lei e fariseus hipócritas! Vocês
fecham o Reino do Céu para os homens. Nem vocês
entram, nem deixam entrar aqueles que desejam.

(Mt 23,13)

Autoridades Religiosas
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• O Povo estava ansioso! (Lc 3,15)

1. Alguns esperavam um Messias Rei, Filho de Davi:
2. Outros, um Messias Sacerdote (Santo de Deus):
3. Alguns, um Doutor da Lei que viria ensinar o que

faltava saber sobre Deus.
4. Muitos esperavam um Messias guerreiro que iria

combater os romanos; ou um Messias Juiz que iria
exercer o julgamento, etc.

• Enfim, o povo vivia um forte clima de tensão social
por causa da opressão dos Romanos.

Esperando o Messias
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• Jesus convive com os marginalizados e os
acolhe: os pobres, as prostitutas, pecadores,
pagãos, samaritanos, leprosos, possessos,
mulheres, crianças, doentes e os publicanos.

Alguns fariseus viram isso, e perguntaram aos
discípulos: “Por que o mestre de vocês come
com os cobradores de impostos e os
pecadores?”

(Mt 9,11)

• Jesus combate os males que estragam a vida: a
fome, a doença, a tristeza, a ignorância, o
abandono, a solidão, as leis opressoras, o
sofrimento, o pecado, a morte etc.
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• Chamou Herodes de raposa:

Nesse momento, alguns fariseus se aproximaram, e disseram a
Jesus: “Deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar.”.
Jesus disse: «Vão dizer a essa raposa...” (Lc 13,31)

• Denunciou a exploração que havia no Templo:

Então, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do

Templo junto com as ovelhas e os bois; esparramou as moedas e
derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam
pombas: «Tirem isso daqui! Não transformem a casa de meu Pai
num mercado”. (Jo 2, 15-16)

• Acusou de falsos líderes os sumo sacerdotes, escribas,
anciãos, fariseus, herodianos e saduceus:

Ai de vocês, guias cegos! (Mt 23,16)

Jesus rompeu com as forças que oprimiam o povo!
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• Jesus se tornou um profeta itinerante, baseando suas idéias nas
escrituras judaicas. Reuniu um grupo de seguidores próximos
denominados APÓSTOLOS .

• Porém, logo ficou claro que ele estava formulando uma doutrina
independente: "Vós aprendestes o que foi dito a vossos
antepassados... Eu, porém, vos digo...". (Mt 5, 38-44)

• No ano 29 ou 30 de nosso calendário, Jesus foi acusado de
blasfêmia por um tribunal religioso judaico. Pôncio Pilatos,
atendeu ao apelo dos anciãos judeus e sentenciou Jesus à morte,
executando-o por crucificação. Pilatos condenou Jesus por ter se
rebelado contra o Estado romano.

• Três dias após a morte, segundo seus seguidores, Jesus ressuscitou
dos mortos. Após subir aos céus, seus discípulos (denominados
apóstolos) deram prosseguimento à sua pregação.
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Cristianismo Hoje
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• A Bíblia é o livro sagrado dos Cristãos. Está
dividida em: Antigo Testamento e Novo
Testamento.

• O Número de livros do Novo Testamento é igual
(27). Há, porém, diferenças de Tradução
referentes ao número de livros do Antigo
Testamento:

1. Versão Evangélica: 66 Livros (39 +27)

2. Versão Católica: 73 livros (46 +27) – Judite,
Tobias, Baruc, etc.

3. Versão Ortodoxa: 78 Livros (51 + 27) - Carta de
Jeremias, Salmo 151 , Salmos de Salomão,
Oração de Manassés, etc.

Livro Sagrado 
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• O Cristianismo como outras religiões,
separou-se em diversos grupos ou igrejas.

• Essas separações se devem a vários fatores
históricos e diferentes maneiras de
interpretar os ensinamentos de Jesus e dos
Apóstolos.

• Hoje, há três ramos principais no
Cristianismo:

1. Igreja Católica Apostólica Romana.
2. Igreja Ortodoxa.
3. Igrejas Evangélicas.

O Mundo Cristão
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• Fundamentos: A Bíblia e a Tradição.

• Noção católica de salvação: O homem deve aceitar a
salvação acreditando na Palavra de Deus como é pregada
peta Igreja. Os sacramentos são via para a salvação.
Deles, os católicos recebem força para viver.

• Hierarquia Eclesial:

1. Papa: Em grego, forma carinhosa de Pai. Também
chamado de Santo Padre. É o Bispo de Roma, e como tal,
é o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana.

2. Bispos: Administradores das Dioceses.
3. Padres: Responsáveis pelas Paróquias.

Igreja Católica Apostólica Romana
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• Desde o início, as igrejas orientais não queriam
reconhecer a supremacia do papa. O rompimento com
Roma acabou ocorrendo em 1054.

• As igrejas ortodoxas não têm nenhum chefe ou liderança
em comum. Cada uma delas é dirigida por um
PATRIARCA.

• O sacerdócio é composto de diáconos, padres, bispos,
arcebispos, metropolitas e patriarcas.

• O celibato é obrigatório apenas para os bispos.

• Atualmente, estima-se que há 150 milhões de ortodoxos
no mundo.

Igreja Ortodoxa
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• Cristianismo Evangélico: Movimento cristão surgido
no século XVII, depois da Reforma Protestante.

• FUNDAMENTO: A autoridade deriva apenas da Bíblia.
A Consciência deve ser guiada pela Palavra de Deus.

• NOÇÃO DE SALVAÇÃO: Os homens não podem se
justificar perante Deus pela sua própria força, seus
méritos ou suas obras, mas são plenamente
justificados pelo amor de Cristo por meio da fé,
quando creem.

• EXEMPLOS DE IGREJAS: Luterana, Anglicana, Batista,
Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de
Deus.

Cristianismo Evangélico



Cristianismo Evangélico Pentecostal

1. Primeira Onda - Pentecostalismo clássico (1910 a 1950).
Fundação da Congregação Cristã no Brasil e da
Assembleia de Deus, até sua difusão pelo território
nacional.

2. Segunda onda – (1950): Chegam a São Paulo dois
missionários norte-americanos da Internacional Church
of The Foursquare Gospel. Fundam a Igreja do Evangelho
Quadrangular. No seu rastro, surgem O Brasil para Cristo,
Igreja Pentecostal Deus é Amor, Casa da Bênção, Igreja
Unida e diversas outras menores.

3. Terceira onda – Neopentecostal (segunda metade dos
anos 70): Fundadas por brasileiros, a Igreja Universal do
Reino de Deus (Rio de Janeiro, 1977), a Comunidade
Evangélica Sara Nossa Terra (Brasília, 1992) e a Renascer
em Cristo (São Paulo, 1986) estão entre as principais.

• Importância à revelação direta do
Espírito Santo.

• Crença numa iminente segunda
vinda de Cristo.

• Grande facilidade em interpretar
como avisos ou revelações divinas
certos acontecimentos da vida,

• A busca da cura das doenças pela
oração.

• Exorcismo.
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1. Qual o nome do Livro Sagrado do Cristianismo? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Bíblia Judaica.
B. ( ) Alcorão.
C. ( X ) Bíblia (Antigo Testamento e Novo Testamento)
D. ( ) Torá.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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2. Quais os 3 ramos principais do Cristianismo? (Marque a alternativa correta)

A. ( X ) Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa e Igrejas Evangélicas.
B. ( ) Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa e Igrejas Judaicas.
C. ( ) Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Árabe e Igrejas Evangélicas.
D. ( ) Somente a Igreja Católica Apostólica Romana.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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3. Quais são os sacramentos na Igreja Católica Apostólica Romana? (Marque a
alternativa correta)

A. ( ) Batismo, Crisma, Penitência, Unção dos Enfermos, Matrimônio e Ordem.
B. ( X ) Batismo, Crisma, Eucaristia, Penitência, Unção dos Enfermos, Matrimônio

e Ordem.
C. ( ) Batismo e Eucaristia (Ceia do Senhor).
D. ( ) Batismo, Eucaristia, Penitência, Matrimônio e Ordem.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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1. Quais são os sacramentos nas Igrejas Evangélicas? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Batismo, Crisma, Penitência, Unção dos Enfermos, Matrimônio e Ordem.
B. ( ) Batismo, Crisma, Eucaristia, Penitência, Unção dos Enfermos, Matrimônio

e Ordem.
C. ( ) Batismo e Eucaristia (Ceia do Senhor).
D. ( ) Batismo, Eucaristia, Penitência, Matrimônio e Ordem.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: Tradições Religiosas
Ocidentais - Islamismo

Objetivo: Compreender as
características específicas do
Islamismo: Escritura Sagrada,
Doutrina, Ritos e Ethos.


