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INÍCIO DA IGREJA E O IMPÉRIO ROMANO 

Contexto histórico onde são narrados os fatos do novo testamento

“Portanto, vão e façam discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os 
a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E 
eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 
tempos". Mateus 28:18-20

“Ide pois, imediatamente, e dizei aos seus 
discípulos que já ressuscitou dentre os 
mortos. E eis que ele vai adiante de vós 
para a Galiléia; ali o vereis. Eis que eu vo-lo 
tenho dito.” Mateus 28:7



 Império Romano
 Maior império que já existiu (Aproximadamente: 5 milhões Km de 

extensão com 60 milhões de habitantes, equivalente a 21% da 

população dá época);

 Investiam em estradas, para possibilitar a comunicação entre as 

diferentes regiões do império, movimentar as tropas e equipamentos 

militares;



 Império Romano
 Influência da cultura grega e romana; 

 Possuíam grande exército de soldados; 

 Idioma era o latim;

 Economia comercial e escravização dos povos 

conquistados

 Governo autocrático: poder centralizado no 

imperador. 



 Principais Imperadores
 Otavio Augusto 63 a.C. a 14 d.C. 

Responsável por acrescentar 
muitos territórios ao império.

 Tibério 42 a.C. a 37 d.C. Era 
Imperador quando Jesus foi 
crucificado

 Claudio 12 a 41d.C. Conquistou 
parte da Grã-Bretanha

 Nero 37 a 68 d.C. Principal 
perseguidor dos cristãos
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Expansão da Igreja
• Expansão dos cristãos pela Síria, Ásia 

menor, Macedônia, Grécia e Itália. 
• No início do século III a igreja 

expandiu de 1% dos seus 60 milhões 
de habitantes do império romano 
para 10%. 

• Fatores que levaram ao crescimento 
do cristianismo: altos padrões éticos, 
auxílios aos menos favorecidos e 
padrões de condutas morais. 

Ano Número de 
Cristãos

Percentual da 
População

40 300 0,005

50 5000 0,00833

100 7.530 0,0126

150 40.496 0,07

200 217.795 0,36

250 1.171.356 1,9

300 6.299.832 10,5

350 33.882.008 565

Adaptado de Rodney Starrk, O crescimento do cristianismo, p 17.



Perseguição da igreja pelo Império Romano

• Uma época de severas perseguições movidas pelo império 
romano, vista como uma ameaça civil no início. 

• Oficialmente foram 10 grandes perseguições. 



Alguns mártires da igreja primitiva
• Mateus padeceu pela espada em 

Etiópia;
• Marcos foi arrastados pelas rua 

de Alexandria, no Egito;
• Lucas, enforcado na Grécia;
• Tiago e Matias decapitados em 

Jerusalém;
• Felipe enforcado em Derbent 

(atual Turquia);
• André, foi preso em uma cruz, na 

Grécia;
• Pedro foi crucificado de cabeça 

para baixo em Roma.



PRINCÍPIO BIBLÍCO: Perseverança
 
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por 

diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz 
perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês 

sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.” Tiago 1:2-4

No grego a palavra para perseverância é hupomore G5281 que 
significa: aquele que não se desvia do seu propósito e de sua 
lealdade a fé e a piedade mesmo diante de provações e 
sofrimento. (dicionário Bíblia Strong)

É um atributo de quem se mantém constante, firme, focado em um objetivo. 



APLICAÇÃO PRÁTICA

“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o 
conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que 

te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.” Oséias 4:6

• Quais tem sido os desafios em nossos dias?

• Permanecemos firmes em nossos valores cristãos ou 

negociamos diante das adversidades?

• Como temos mostrado ao mundo nossos princípios?

• Fazemos parte da estáticas do que permanecem firme e 

contribuem para expansão do Reino de Deus na terra?



VERSÍCULO CHAVE DO DIA

“Feliz é o homem que persevera na provação, porque 
depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus 

prometeu aos que o amam.” Tiago 1:12
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