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Fique Ligado [ 

• Expansão do cristianismo;

• Império Romano (cultura)

• Perseguições

• Defesa da fé ( luta contra Influências e heresias)

• Credo

!
O QUE JÁ VIMOS 



Credo de Nicéia
Creio em Deus, Pai Todo Poderoso, criador dos céus e da terra.

E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,

o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da virgem Maria,

padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado;

desceu ao Hades; ressuscitou ao terceiro dia;

subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo Poderoso,

donde há de vir para julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo; na santa igreja universal; na comunhão dos santos;

na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; e na vida eterna.

Amém.

Gn 1:1; 17:1

Mt 16:15:17

Lc 1:34-35

At 13:28-29

I Cor 15:3-5

Lc 24:50-51 e At 13:28-29

Hb 9:28 e II Tm 4:1

Jo 14:26 Hb 10:25 e I Jo 1:3

I Jo 1:19 e Ef 1:7-8 I Cor 15:42-43
Jo 3:16



Pais da Igreja

Líderes com bom testemunho de fé que 

conduziram a igreja dentro da ortodoxia 

(modelo/ padrão de comportamento da 

doutrina cristã)



Pais Apostólicos:

Aristóteles,
Platão e

Sócrates 

Primeira geração que sucedeu os 

apóstolos no segundo século. 

Três qualificações para se considerar:  

ortodoxia doutrinária, santidade de 

vida, antiguidade. 

Temas principais – comunhão entre os 

cristãos, cuidado com facções e 

heresias e a fidelidade em meio a 

perseguições.



Pais Apologistas: 

• Defendiam as práticas pagãs, heréticas e o judaísmo

• Principais apologistas:

– Justino, fundador da escola filosófica cristã, enfatizou que toda 
verdade vem de Deus e que o cristianismo era a única e 
verdadeira filosofia.

– Irineu, discípulo de Policarpo, se levantou fortemente contra o 
gnosticismo e defendia os princípios apostólicos. 

– Tertuliano, conhecido como primeiro teólogo latino, criador do 
vocábulo cristão e combateu a doutrina de Marcião.



Pais Gregos: 

• Terceira geração de pais, que se dedicaram a 
escrever tratados teológicos para guiarem a igreja. 

• Principais escritores
– Clemente, fundador da teologia especulativa e um dos principais 

proponentes da interpretação alegórica das escrituras. 

– Orígenes maior erudito da igreja,

– Atanásio de Alexandria, principal defensor da divindade de Jesus 
e da Trindade. 

– Eusébio de Cesaréia, primeiro historiador da igreja

– João Crisóstomo, um dos mais importantes pregadores da igreja 
primitiva. 



Pais da Capadócia: 
• Cleros que viveram como 

monges no século IV, se 
reservaram para estudarem 
e meditarem. 

• Principais:
– Basílio de Cesaréia, definiu 

trindade e a importância do 
Espirito Santo como do Pai e 
Filho

– Gregório de Nissa, promoveu 
o ascetismo, opondo-se 
macedonismo que negava a 
divindade do Espírito.



Pais Latinos: 
• Pais da igreja durante os primeiros sete séculos que 

defenderam a fá cristã no ocidente. 

• Mais conhecidos são:
– Cipriano, pregava o perdão dos pecados pelo arrependimento.;

– Hilário, autor da obra Tratado sobre a Santíssima Trindade,

– Jerônimo, pregava sobre o celibato 

– Agostinho uma dos maios teólogos e filósofos da história da igreja.



E hoje, como estamos influenciando ?



PRINCÍPIO BIBLÍCO: Influenciar a geração

Para cada século ou fase da história há nomes de homens que 
marcaram seus tempos através de descobertas, ciências, políticas, 

reinados, aventuras, sabedorias ou influências que de algum modo não 
passaram despercebidos pela sua geração. 

Grandes avivalista, evangelistas e mártires cristãos marcaram suas 
gerações não apenas pelo que fizeram, mas pelo que eram.

Martin Luther King

C. S Lewis
Isaac Newton



Daniel
“Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a 

terra: "Paz e prosperidade! "Estou editando um decreto para que nos domínios do 

império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. "Pois ele é o Deus vivo e 

permanece para sempre; o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais 

acabará. Ele livra e salva; faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel 

do poder dos leões". Daniel 6:25-27. 

• Cumpriu seu desígnio servindo na 
Babilônia com excelência;

• Representou a cultura do Reino com uma 
vida de oração;

• Zelou em manter a sua fé em Deus fez 
com que o nome do Senhor fosse 
proclamado em toda sua região.



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

• Como temos influenciado nossa geração?

• Temos usado nossas caracterizas e habilidades 
para manifestarmos o Reino?

• Importância de uma vida de oração

• Jesus, nosso modelo a ser seguido



VERSÍCULO CHAVE DO DIA

“Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a 
justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, 
de coração puro, invocam o Senhor.” 2 Timóteo 2:22


