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RESUMO
Em fase inicial, a presente pesquisa tem como objetivo analisar as transformações do cristianismo durante os primeiros
séculos do Império Romano, seus primeiros adeptos, o que acreditavam, as perseguições e os martírios. Por meio de
levantamentos bibliográficos, buscamos entender como o cristianismo resistiu e saiu fortalecido da queda do Império
Romano do Ocidente no ano 476 d.C. Buscamos assim, identificar elementos que contribuíram para o fortalecimento e
transformações do cristianismo partindo de suas perseguições nos primórdios dessa religião até seu estabelecimento
como religião oficial do Estado Romano no século IV. 

PALAVRAS-CHAVE: Cristianismo Primitivo; Igreja Cristã; Perseguições em Roma. 

1. INTRODUÇÃO

Os costumes, as tradições e as morais são construídos ao longo dos séculos, inclusive as
instituições.  De  acordo  com  Norbert  Elias  (2011),  a  interação  dos  indivíduos  resulta  em  uma
alteração  das  instituições  em  longo  prazo,  e  tem  como  consequência  a  adaptação  dessas
sociedades a essas novas mudanças. Esta pesquisa pretende investigar a origem e a transformação
inicial de uma das principais instituições da história ocidental, a saber, a Igreja cristã. 

Buscamos  analisar  como  o  cristianismo  chega  até  Roma  e  passa  por  um  processo  de
perseguição e martírio. Em seguida, compreender como a religião cristã passou a ser aceita pela
sociedade e pelo governo do Império Romano com o passar dos séculos. Dentro dessa discussão,
buscamos de uma forma secundária, analisar a formação do papado da Igreja Católica Apostólica
Romana.  Importante ressaltar que a instituição da Igreja se deu nos primeiros séculos de nossa era,
no qual, segundo a Igreja Católica, o apóstolo de Cristo, Pedro, tornou-se o primeiro Papa. 

Por conseguinte, temos como problemática de nosso trabalho, compreender por meio de uma
análise historiográfica como a Igreja cristã foi se formando e se transformando como uma instituição
ao longo do Império Romano. Buscamos responder quais são os elementos políticos e econômicos
responsáveis por essas mudanças.

Buscamos, pela análise de algumas obras, compreender de que forma o cristianismo alterou
o pensamento, a política e a sociedade romana. Para isso alguns autores são importantes para
nossa pesquisa, dos quais podemos citar Fustel de Coulanges e sua obra A Cidade Antiga, a Bíblia
de Jerusalém e a obra  de Norbert  Elias  “O processo Civilizador”,  que nos fornece um suporte
teórico. Assim como, uma série de artigos que possibilitarão o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Com essa  pesquisa  pretende-se  analisar  de  que  forma  as  características  econômicas  e
políticas do Império romano contribuíram ora para a perseguição dos cristãos, ora na adoção do
cristianismo como religião oficial. E assim, compreender de que forma a instituição da Igreja Cristã
foi se transformando ao longo dos séculos, tornando-se a única instituição capaz de sobreviver à
crise e a queda do Império Romano. 

2. Desenvolvimento

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



2.1 OBJETIVOS 

O objetivo da presente pesquisa é compreender quais fatores levaram o cristianismo primitivo
a fortalecer-se, transformar-se e por fim, se estabelecer no Império Romano como uma instituição
que perdura  até  nossos dias.  Por  meio  de fontes  bibliográficas,  buscamos entender  o  contexto
dessas transformações, os costumes, a tradição, o modo de viver dos cristãos e a aceitação do
cristianismo pelos romanos. Precisamente será pesquisado o Império Romano, especificamente a
cidade de Roma com os primeiros cristãos, a igreja primitiva, até a queda do Império Romano do
Ocidente (476) e analisar como nesse período, da queda do império,  o cristianismo já havia se
estabelecido como uma instituição sólida e estruturada. Sendo assim, ao término desta pesquisa,
entender porque o cristianismo passa de uma religião perseguida e se torna a religião oficial do
Império.

2.2 DISCUSSÃO

2.2.1 Quem eram os cristãos inicialmente

De acordo com a historiadora Márcia Lemos (2009), o cristianismo durante o Império Romano
era heterogêneo, pois possuía adeptos em todas as camadas sociais (LEMOS, 2009, p. 59). Havia
cristãos menos favorecidos economicamente, mas, também havia aqueles que tinham o poder de
influenciar a sociedade romana, principalmente aqueles cristãos que detinham um cargo público e
pertencente a aristocracia romana. Essas elites cristãs, esses fiéis abastados, ajudaram a igreja no
crescimento e fortalecimento do cristianismo conforme afirma José Neto (2011), “os fiéis abastados
fazem enormes doações, enquanto os miseráveis são assistidos pela Igreja” (NETO, 2011, p. 3). 

O desenvolvimento  do cristianismo inicialmente  foi  impedido devido  ao direito,  a  tradição
romana, seu modo de viver, suas crenças, e a ideia de que o imperador era o próprio deus. Com a
disseminação do cristianismo adentrando a cidade de Roma durante o século I de nossa era, os
cidadãos romanos tiveram que escolher entre professar a fé em um único Deus, ou continuar a
adotar o politeísmo e seguir os padrões romanos de sua época que já estavam fundamentados. 

Os romanos, há séculos politeístas, acostumados a incorporar deuses de outras tradições
como a egípcia, a grega e persa, ao se depararem com o cristianismo, enfrentaram um grande
dilema,  pois  não  poderiam  incorporar  esse  novo  deus  cristão  ao  seu  panteão,  já  que  seus
seguidores pregavam a existência de um deus único, além do mais, os cristãos se recusavam a
identificar no imperador uma divindade. O desenvolvimento do cristianismo em Roma, o aumento no
número de adeptos levou a uma série de problemas a sociedade romana, devido às contradições
impostas pelo recente cristianismo. Essa situação, fez com que nos primeiros anos, os seguidores
de cristo fossem perseguidos, mortos e martirizados.

Esta nova seita, o cristianismo, teve que se desenvolver como toda instituição, de acordo com
os moldes das tradições e do contexto romano, e aos poucos desvincular-se e ganhando novas
formas devido as perseguições, como afirma Eduardo Oliveira (2012) “Tertuliano percebe que os
perseguidores valorizam a tradição e resistem a novidades” (OLIVEIRA, 2012, p.378). Nos primeiros
séculos,  o  cristianismo  não  passava  de  uma  religião  revelada,  de  uma  doutrina  simples,  sem
fundamentação filosófica, constituída por regras de moral e pela crença na salvação (NETO, 2011,
p.  5).  Segundo  José  Neto,  até  o  cristianismo  se  estabelecer  como  uma  instituição  sólida  e
estruturada,  teve  que  passar  por  transformações  ao  longo  dos  séculos,  adquirindo  costumes,
doutrinas e posteriormente com o passar dos anos tradições. Não demorou muito a esses novos
adeptos desta seita chamada cristianismo começarem a chamar a atenção dos romanos devido a
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sua conduta sem intenção criminal, como afirma Thiago Stadler (2010) “velhos, crianças, jovens,
todos praticantes desta seita de cumprimentos extravagantes, mas sem nenhum propósito criminal,
inclusive  assumindo  uma  postura  inversa-  abstinham-se  de  roubos,  saques,  adultérios,  etc”
(STADLER, 2010, p.9).

Os cidadãos romanos, principalmente quem estava no poder, deveria lidar com essa situação,
onde não havia motivos para condenar os adeptos desta nova seita, já que não eram criminosos.
Além disso, os cristãos não participavam dos eventos da sociedade romana, como entrar no serviço
militar, ir ao teatro, ao fórum, aos cultos de Roma, por fim, se excluíam totalmente. Isso levará os
romanos a desconfiarem e observar os cristãos negativamente, o que consequentemente acarretará
em perseguições (STADLER, 2010, p.11).

Em  uma  sociedade  com  valores  e  tradições  seculares,  os  cristãos  eram  vistos  como
diferentes, o novo, contrapondo-se com os padrões estabelecidos desta sociedade, a sociedade
romana. 

2.2.3 As perseguições

Importante ressaltar que, as perseguições aos cristãos no Império Romano não aconteceram
momentaneamente, de um dia para o outro, mas sim, como um processo que se desenvolveu ao
longo dos anos e séculos. Ora os cristãos eram ferozmente perseguidos, ora não. O direito romano
era  o  que  se  tinha  de  mais  avançado  de  sua  época,  e  suas  regras  cabiam-lhes  aos  cristãos
igualmente a qualquer cidadão romano, desde que esse fosse romano. Como esses cristãos não
cometiam crime algum, havia essa dificuldade de condená-los, as poucas condenações que lhes
cabiam eram de não adorarem os deuses romanos e se excluírem de participar de seus cultos.
Impensável ainda era condenar um cristão que detinha cidadania romana sem antes ser julgado
conforme  o  direito  romano,  se  esse  fosse  membro  do  senado  romano,  impossível,  não  havia
nenhuma chance de ser condenado sem passar previamente por julgamento. 

Um dos motivos que levaram os cristãos a serem perseguidos foi o fato de adorarem à Cristo
e negarem os deuses romanos, onde afirma Márcia Lemos (2009) “até o inicio do século IV d.C., os
cristãos eram tratados como ateus e subversivos porque se recusavam a cultuar  os deuses do
panteão romano e a participar do culto imperial, o que colocava em xeque a legitimidade da ordem
vigente” (LEMOS, 2009, p.62).

Porém quando as perseguições tornavam-se frequentes, os cristãos não tinham outra saída
se continuassem a professar sua fé, sofria de fortes padecimentos. Como afirma Eduardo Oliveira
(2012) “Quando se desencadeou a perseguição, a crueldade, que era parte normal da vida romana,
apresentou como algo horripilante” (STE-CROIX, 1971 apud OLIVEIRA, 2012, p.381). E é em meio a
essas perseguições que os cristãos se transformaram, um dos fatores que fez se desenvolver e
fortalecer-se enquanto instituição.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido ao fato da pesquisa encontrar-se em seu início, não podemos apresentar resultados
acerca de nossas discussões. Por enquanto, é possível afirmar que até o século IV de nossa era, o
cristianismo enquanto modo de viver e posteriormente estabelecido estruturalmente sofreu diversas
transformações.  E  esse  é  o  objetivo  da  presente  pesquisa,  analisar  como  se  deu  essas
transformações,  e  ao  término  do  trabalho  entender  como  se  estabeleceu  enquanto  instituição,
determinando seu êxito e o início de um novo período, como afirma Fustel de Coulanges “ a vitória
do cristianismo marca o fim da sociedade antiga”(COULANGES, 2009, p.402). 
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