
  
 

AULA 04 – TEMA: CONSTANTINO E OS CONCÍLIOS 

Introdução: Atuações importantes do império de Constantino, sua conversão, apoio a igreja e contribuições nos 
concílios formados para decidirem pontos importantes do cristianismo. 
Constantino: Imperador Romano de 306-324, iniciando no lado ocidente do império. Enfrentou a guerra civil entre 
Maximino e Licínio do Oriente (Itália e África do Norte) até vencer as batalhas e unificar novamente o império, 324 – 
337. Se converteu ao cristianismo próximos ao ano 312, quando teve uma visão antes da batalha, com a mensagem 
de que a cruz o direcionaria a vitória. Aderiu a fé cristã ao ponto de interviu nos brasões dos soldados, incluindo as 
sigmas com as iniciais de Cristo em grego nos seus estandartes.  
Apoio a igreja: Promoveu em seu reinado a extinção das perseguições aos cristãos, deu apoio financeiro a igreja, 
construiu basílicas, concedeu privilegio aos cleros (ex: isenção de impostos), institui leis baseadas na fé cristã, inseriu 
cristãos em cargos importante de governo, estabeleceu o domingo como o dia do descanso, e lutou pela unidade da 
igreja. 
Concílios: (reunião entre autoridades eclesiásticas para deliberar sobre questões de fé, costumes e doutrinas). 
 I Concílio de Niceia (325): 300 bispos reunidas, principal motivo combater a teoria do arianismo (onde cristo 
era apresentado como criatura e não divindade), criou-se o credo de Niceia, com defesa da fé na trindade e 
estabeleceram algumas necessidade de organização da igreja. 
 II Concílio de Constantinopla (381): tratou sobre a pessoa do espirito santo, posição da igreja contra hereges 
 Outros concílios: Concílio de Calcedônia (451), Concílio de Toledo (589), 2º Concilio de Niceia. 
 

PRINCIÍPIO BIBLIÍCO: A entrega 
“Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: "Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu 
água para lavar os pés; ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. 
Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você 
não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés.” Lucas 7:44-46 

Texto Base: Lucas 7: 36-48 

Aquela mulher poderia ser enquadrada pela sociedade da época como indigna de estar a mesa com Jesus, ela 
carregava a identidade de pecadora, pois de certo, deveria ter infligido algum costume no qual deveria se 
guardar, no entanto, ao saber que o encontraria naquele lugar, não hesitou em estar diante de dEle e honrar a 
sua presença. A bı́blia nos relata que ela chorou e com os próprios cabelos enxugou os pés do mestre, havia um 
coração contrito, rendido ao senhorio de Jesus. O balsámo derramado, represou aquilo que lhe custou algo, sua 
entrega pessoal e os beijos, que representavam uma saudação entre os próprios cristãos, simbolizou o quanto 
ela o amava.  

Na história vemos a influência de Constantino em seu império, um homem que se rendeu ao Senhor e trouxe um 
dos maiores crescimento do cristianismo no século III, passando de 10% para 56% da população. Mais do que 
uma posição na sociedade de autoridade, o Senhor viu sua entrega, e isso sim, fui uma chave para mudar sua 
geração.  

“Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem 
pouco foi perdoado, pouco ama". Lucas 7:47 
APLICAÇAÃ O PRAÍTICA 
 
Nosso amor a Cristo representa a nossa entrega, e a nossa entrega... Pode mudar vidas! 
Nota Falsa X Nota Verdadeira* (para combater princı́pios que fogem da verdade bı́blica, precisamos conhecer 
bem, o Senhor e autor de toda a vida) 
 
VERSIÍCULO CHAVE: 
“Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.” Salmos 34:18  
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