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A IGREJA DEPOIS DA ERA APOSTÓLICA 

2 João 7-11; Judas 3,4 

 

Introdução  

A igreja da era apostólica não tinha uma rígida estrutura hierárquica e 
jurisdicional. A estrutura era bem simples e funcional, sendo que cada comunidade 
possuía liberdade e autonomia administrativa, não estando, portanto, subordinada 
a nenhum tipo de estrutura eclesiástica. 

Havia dois ministérios básicos que norteavam as comunidades: o ministério 
do ensino da Palavra de Deus e o ministério de diaconia (At 6.1-6). 

O governo das comunidades era local ou regional e funcionava de forma 
independente, sendo supervisionado por um bispo ou um colegiado de presbíteros 
(At 14.23; Fp 1.1; 1 Tm 3.1; Tt 1.5). 

Não havia um sistema de jurisdição eclesiástica abrangente como 
conhecemos hoje. Foi somente a partir do início do século IV que começou a haver 
uma estrutura eclesiástica de caráter jurisdicional mais ampla. 

 

1. A organização e funcionamento das comunidades locais 

Em síntese, a estrutura organizacional das igrejas nos primeiros séculos 
incluía os seguintes ministérios: 

• Pregação e ensino: Ministério exercido pelos apóstolos, por profetas, 
evangelistas e mestres (At 6.1-4; 13.1; 15.6,32; 16.4; 21.8; 1 Co 15.9; Ef 4.11, etc). 
Eles desfrutavam de grande credibilidade e sua autoridade era reconhecida por 
todas as comunidades cristãs. 

Tiveram importante atuação neste sentido, os chamados Pais da igreja, os 
responsáveis pela teologia que se desenvolveu a partir do ensino apostólico. 

A produção teológica desses Pais da igreja é conhecida como “Patrística”. Os 
reformadores do século XVI beberam nessas fontes. 

• Pastoreio: ministério exercido por um bispo ou um colegiado de presbíteros. 
Estes se dedicavam especialmente ao cuidado pastoral, exercendo a disciplina e 
administrando os sacramentos, bem como a superintendência da igreja. As 
palavras “bispo”, “presbítero” e “pastor” são títulos que designam praticamente o 
mesmo ministério (At 14.23; 15.6; 20.28; Ef 4.11; 1 Tm 3.1-2; 5.17; Tt 1.5; Tg 5.14; 
1 Pe 5.1-3, etc). 

• Diaconia: Ministério exercido por diáconos, os quais cuidavam da 
beneficência em favor dos necessitados da comunidade (At 6.1-3; Fp 1.1; 1 Tm 
3.8; etc). 

 

2. A estruturação geográfica e política da igreja 

No ano 312, se deu a “conversão” do imperador Constantino (285-337). Essa 
conversão é bastante questionada, pois muitos acreditam que tenha sido apenas 
uma estratégia política. Em 313, Constantino assinou, juntamente com Licínio, que 
governava o Oriente, o famoso “Edito de Milão”. Esse decreto punha fim a toda a 
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perseguição religiosa, proclamava o cristianismo como religião legal e concedia 
plena liberdade religiosa a todos os habitantes no Império. Com o novo status 
concedido aos cristãos, as discussões teológicas e doutrinárias passaram a ser 
tratadas como questão de Estado.  

Em 325, realizou-se o Concílio de Niceia, na Turquia, convocado por 
Constantino. Foi um concílio fortemente manipulado pelo imperador. Nesse 
concílio, organizou-se a cristandade, sob a liderança de cinco bispos, a saber: o 
de Jerusalém; o de Antioquia (na Síria); o de Alexandria (no Egito); o de 
Constantinopla (atual Istambul, na Turquia); e o de Roma, que foi se tornando 
proeminente entre os demais. Pode-se dizer que aí está o marco histórico do 
surgimento da chamada “Igreja Católica Apostólica Romana”. 

A partir de então, a igreja tornou-se parte do sistema que governava o mundo 
e foi-se embrenhando pelos caminhos da política e dos interesses materiais e 
temporais. Pouco a pouco, foi-se distanciando dos caminhos trilhados nos 
primeiros séculos da era cristã, abandonando o seu estilo de vida, visão e missão.  

 

3. A transformação do cristianismo em religião oficial do 

Império 

No ano de 380, o imperador bizantino (de Bizâncio - atual Istambul, Turquia), 
antiga capital do Império Romano do Oriente, Teodósio (347-395), tornou o 
cristianismo a religião oficial do Império Romano, consolidando a política adotada 
por Constantino. Mais do que tornar o cristianismo a religião do Estado, o decreto 
determinava a perseguição aos que professavam outra fé. Isso fez com que muitos 
entrassem para a igreja sem que fossem convertidos, conservando suas 
superstições e outros erros, consequentemente, enfraquecendo o padrão de vida 
cristã.  

Em 533, o imperador Justiniano promulgou um decreto, que entrou em vigor 
em 538, o qual elevava o bispo de Roma à condição de cabeça de todos os 
bispados do Império.  

O poder eclesiástico centralizado em Roma consolidou-se a partir de 590, 
com Gregório I (540-604), que posteriormente passaria a ser considerado um dos 
maiores papas, tornando-se conhecido como “Gregório Magno”, ou “Gregório, o 
Grande”. Foi hábil administrador e um líder comprometido com a causa dos pobres 
e perseguidos. Foi o primeiro a fazer uso frequente do termo Servus servorum Dei 
(Servo dos servos de Deus) como título papal. É reconhecido como o último dos 
quatro grandes pais da Igreja latina, que inclui: Ambrósio, Agostinho e Jerônimo. 

Com o fortalecimento crescente do papado, a igreja conquistou a hegemonia 
religiosa e política, distanciando-se aos poucos dos princípios do santo evangelho. 
De serva, transformou-se em senhora; de igreja perseguida, em igreja 
perseguidora. A essa altura, os interesses temporais já começavam a falar mais 
alto que a tradição apostólica, ditando as aspirações e os rumos da igreja. 
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