
  
 

AULA 06  – TEMA: QUEDA DO IMPÉRIO ROMANO 

Introdução: Do declínio a queda do Império Romano. Período histórico entre séculos III e IV, antes da era Medieval. 

A queda do Império: Após a morte de Constantino, o reino foi dividido entre os seus 03 filhos (Constantino II 317-340; 
Constante 325-350 e Constâncio 317-361). Em sucessão a esse período, houve anos de divisão no reinado e outros de 
unificação entre os lados: Ocidental e Oriental. Além das guerras entre o próprio império, foi um período de invasão e 
luta contra os bárbaros. 

Fatores que contribuíram para queda: Guerras civis entre os lados do impérios, controle ditatorial do Imperador, 
conflitos religioso (oficialização do cristianismo como religião do Império, contra governantes ainda pagãs); a permissão 
de entrada de cidadãos não romanos no exército; baixa moral; mudanças políticas-religiosas (cabendo ao Imperador 
regular a doutrina, disciplina e organização da cristandade); visão cosmo ( a associação da riqueza como favor divino, 
igreja torna-se alvo do público da alta realeza, ricos e poderosos). 

Parte Ocidental: Domínio de povos do Império Bárbaros: Itália e parte da Alemanha pelos ostrogodos; a França e a 
Holanda foram ocupadas pelos francos / burgúndios /bretões; as Ilhas Britânicas pelos anglo-saxões, a Espanha pelos 
visigodos; Portugal pelos suevos. 

Parte Oriental: A parte oriental, que englobava Grécia, Ásia Menor, Egito, Síria e Palestina foi preservada, tornando-se 
depois o império Bizantino, até a queda de Constantinopla em 1453. 

 

PRINCI PIO BIBLI CO: Graça e a Salvaça o 

“Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de 
adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
Deus.” Romanos 8:15,16 

 

Sobre o homem havia uma sentença, o pecado nos direcionava para a morte. Mas a graça e a miserico rdia que um 
dia nos alcançou, mudou na o so  nossas expectativas, mas nossos destinos, nos levando para um modo de vida 
como filho da adoça o do Pai, onde suas virtudes e cara ter sa o moldados em nosso ser a cada dia. 

. 

APLICAÇA O PRA TICA 

 

Encerramos nosso primeiro mo dulo, onde 5 princí pios foram .abordados: A importa ncia do ensino, o permanecer, 
a influencia em nossa geraça o, a entrega e a graça. Como estamos aplicando-os em nosso dia a  dia? 

 

VERSI CULO CHAVE: 

“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito.” Romanos 8:28 

 


