MARCIANO
DE BRITO

ENSINO LIDERANÇAS RELIGIOSAS 24/08/2020
DO OCIDENTE:
RELIGIOSO
CRISTIANISMO

ROTEIRO DE AULA
Tema: Lideranças Religiosas do Ocidente: Cristianismo.
Objetivo:

• Conhecer as principais lideranças do Cristianismo.
• Destacar as pessoas mais influentes do Cristianismo o em áreas como: conhecimento
teológico, “testemunho” de vida; entre outras dimensões das sociedades.
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Igreja Católica Apostólica Romana.
Igreja Ortodoxa.
Igrejas Evangélicas.
Referências Históricas.
Atividades de Fixação.
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O Mundo Cristão
• 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
Cristianismo:

ramos

principais

no

1. Igreja Católica Apostólica Romana.
2. Igreja ortodoxa.
3. Igrejas Evangélicas.
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Igreja Católica Apostólica Romana
• Os católicos ensinam que a Igreja tem quatro
características:
1. Una: Mesma fé e a mesma maneira de viver uma
vida cristã.
2. Santa: A Igreja é santa porque ensina uma doutrina
santa e oferece os meios para a santidade:
sacramentos.
3. Católica: A Igreja é universal: mundial.
4. Apostólica. Ela é comandada por pessoas que são os
sucessores dos apóstolos; permanecendo fiéis a
doutrina deles.
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Igreja Católica Apostólica Romana
• 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 caminhos 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.
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Igreja Ortodoxa
• 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 cristãos
ortodoxos no mundo.
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Cristianismo Evangélico
• Cristianismo Evangélico: Movimento cristão surgido no século
XVII, depois da Reforma Protestante.
• Características:
1. A necessidade de conversão pessoal.
2. Um grande respeito pela autoridade bíblica.
3. 5 Solas (Somente): Fé, Escritura, Cristo, Graça e Glória a Deus.
4. Proclamação da Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.
5. Expressar e compartilhar ativamente o evangelho.
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Cristianismo Evangélico
• A hierarquia varia de acordo com a Igreja. Normalmente
é composta por: Pastor, Diácono, Bispo, Ancião,
Apostolo, Profeta, Evangelista, Reverendo, etc. Algumas
denominações evangélicas autorizam oficialmente a
ordenação de mulheres nas igrejas.
• Culto: O culto é visto como um ato da adoração de Deus
na vida da Igreja. A Liturgia é mais flexível do que na
Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. Os locais de culto
são, normalmente, denominados “Templos”.

• Exemplos de Igrejas: Luterana, Batista, Assembléia de
Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Universal,
Congregação Cristã no Brasil, etc.
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Cristianismo Evangélico Pentecostal
• 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.

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.
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Referência Histórica do Cristianismo Católico
• São Francisco de Assis
(1182-1226), foi um
religioso
italiano,
fundador da Ordem
dos Franciscanos.
• Era filho de um rico
comerciante, mas fez
votos de pobreza.
• É conhecido como o
protetor dos animais.

Meu amigo deixou seu dinheiro
Sua herança e os direitos que tinha
Era jovem demais o menino!
Disse o pai, o vizinho e a vizinha
Meu amigo encontrou a Verdade
E em seu rosto banhado de luz
Pelas ruas de sua cidade
Meu amigo imitava Jesus [...]
[...] Meu amigo viveu sem ter nada
Por esposa escolheu a pobreza
Era jovem demais o menino!
Não podia ter tanta certeza
Foi assim que ele abriu um caminho
Para quem quer viver só de amor
Não ficou muito tempo sozinho
Gente nova o seguiu com fervor...
(Padre Zezinho: Cantiga por Francisco)
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Referência Histórica do Cristianismo Evangélico
• Martinho Lutero, foi um monge e teólogo. Na época em
que era professor na Universidade de Wittemberg
(Alemanha), vários pensadores católicos discutiam sobre a
necessidade de reformar a Igreja e o clero. Lutero não era
indiferente a estes debates.

• Numa das discussões promovidas pela faculdade, Lutero
convocou seus alunos para debater 95 teses de sua autoria;
nas quais criticava a riqueza excessiva da Igreja, a falta de
preparo do clero e a venda indiscriminada das
indulgências. Depois, ele pregou este documento na porta
da Igreja de Todos os Santos, em Wittemberg (Alemanha),
em 31 de outubro de 1517.
• Este evento foi considerado a fundação do Movimento
Protestante (Evangélico).
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Referência Histórica do Cristianismo Evangélico Pentecostal
• William Joseph Seymour, foi um pastor estadunidense,
iniciador
do
movimento
religioso
denominado
Pentecostalismo.
• No início do século XX, fundou sua própria igreja num templo
abandonado da Igreja Metodista Africana em Los Angeles,
localizada na Azusa Street.
• Reavivamento da Rua Azusa:
Período de avivamento
fundamentado em manifestações do Espírito Santo nos crentes.
Teve início com uma reunião em 14 de Abril de 1906.
• O movimento resultante tornou-se conhecido como
"Pentecostalismo", uma referência à manifestação do batismo
com o Espírito Santo que ocorreu pela primeira vez no dia de
Pentecostes (Atos, capítulo 2).
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ATIVIDADE
1. Como se chama o Líder Espiritual da
Igreja Católica Apostólica Romana?
(Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

( ) Pastor.
( ) Papa.
( ) Bispo.
( ) Patriarca.
( ) Sacerdote.
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ATIVIDADE
1. Como se chama o Líder Espiritual da
Igreja Católica Apostólica Romana?
(Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

( ) Pastor.
( ) Papa.
( ) Bispo.
( ) Patriarca.
( ) Sacerdote.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
Lideranças
Religiosas
Ocidente: Islamismo

do
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
PESQUISA
Estudamos em nossa aula que há, na Bíblia, duas Linhas de pensamento
evidentes: Linha Oficial e Linha Popular.
1. Pesquise, na Bíblia, Literatura Sagrada do Cristianismo, trechos que você
conhece. Registre o trecho e aponte a qual linha ele pertence, em sua opinião.
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