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RELIGIOSIDADE NO MUNDO ROMANO
A relevância da espiritualidade na igreja primitiva



RELIGIOSIDADE NO 
MUNDO ROMANO

Para avaliar a relevância da espiritualidade na igreja 
primitiva é preciso compreender o contexto 
religioso no mundo romano. Neste tópico se 
procura entender as características dos movimentos 
religiosos pagãos ou religioso em geral.



RELIGIOSIDADE NO 
MUNDO ROMANO

Ubiquidade - O nascimento, a morte, o casamento, as refeições, a vida social, 
as artes, etc., tudo possui conotação religiosa;

Importância - As construções relacionadas a vida religiosa - templos (edifícios) 
- eram geralmente os maiores, mais sofisticados e mais caros da época;

Diversidade - As pessoas poderiam adorar vários deuses. Inclusive, após o 
império absolver alguma cultura em suas conquistas, as divindades da nova 
cultura não precisavam ser deixadas, mas passavam a ser reverenciadas pela 
sociedade.

Lugares sagrados - Era muito comum templos e santuários em homenagem 
aos deuses. Nestes lugares sagrados era comum também a realização de jantares 
sociais;

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.

Apresentador
Notas de apresentação
O próprio Deus dos judeus podia ser reverenciado;Paulo responde dúvidas acerca da relação com as festas pagãs.



RELIGIOSIDADE NO 
MUNDO ROMANO

Imagens - A utilização das imagens por parte da religião pagã era muito 
comum. Seja a um deus, seja ao imperador, muitas imagens eram utilizadas;

Rituais - Nas religiões ao redor do cristianismo a realização de sacrifícios 
era frequente – ofertas para os deuses (como no judaísmo);

Refeições - Era hábito comum as refeições realizadas pela população pagã. 
Estes momentos não eram nada solenes. Ao contrário, tratava-se de 
festividades alegres;

A vida religiosa dos judeus - Embora existisse grande curiosidade dos 
pagãos em relação ao culto exclusivista ao Deus de Israel e a não presença 
de imagens, os judeus eram vistos como antissociais.

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.

Apresentador
Notas de apresentação
Judeus acusados de ateísmo, por não cultuarem imagens;Sacrifícios x Alegria x Refeição;Bebia-se muito nestas ocasiões. A presença da divindade homenageada era real para os celebrantes. Por isso, Paulo em 1 Coríntios 10:20-21 orienta os coríntios a se absterem do “cálice dos demônios”.Importância das sinagogas, pois se preservava a identidade do povo judeu.



A ESPIRITUALIDADE DA IGREJA 
PRIMITIVA

A relevância da espiritualidade na igreja primitiva



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Neste tópico propomos abordar as principais 
características que cercam a espiritualidade dos 
cristãos da igreja primitiva. A adoração cristã tem 
muito a colaborar com a compreensão da 
espiritualidade da comunidade cristã. São abordadas 
características que permeiam desde aspectos da 
práxis litúrgica até os aspectos espirituais que 
cercavam o culto e vida dos cristãos do primeiro 
século.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Comunidade:

Intimidade: reunião em casas / maneira que estes cristãos 
se referenciavam uns aos outros: irmãos e irmãs, filhos do 
mesmo Pai, membros do mesmo corpo. Esta relação 
“familiar” encontrava expressão especial;

Participação: A participação não possuía nenhum tipo de 
restrição. Nem de gênero, nem de classe social. Fosse 
homem, fosse mulher, fosse rico, fosse pobre, fosse escravo, 
fosse livre, todos participavam da adoração cristã primitiva.

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.

Apresentador
Notas de apresentação
Havia um sucesso do cristianismo primitivo em recrutar convertidos de ambos os sexos e de várias camadas sociais.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Experiência religiosa:

Uma vez que os cristãos primitivos não tinham o 
mesmo “glamour” das religiões circunvizinhas, eles 
possuíam algo determinante para o sucesso do 
cristianismo. Em toda a simplicidade e na ausência 
de templos glamorosos, estes cristãos desfrutavam 
dos dons de vários tipos, proclamação e instrução 
cristã, o que resultou em grande fervor e 
adoração.

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Desfrutavam dos dons de vários tipos;

Proclamação e;

Instrução cristã.

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.



HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Ralph Martin, em seu livro Adoração na Igreja 
Primitiva, faz questão de afirmar que existia “uma 
explosão de fervor e poder espiritual”;

Não se tratava simplesmente de construções 
teológicas frias, distantes e impessoais, mas, muito 
pelo contrário, tratava-se de experiências que 
comoviam o coração daqueles que recebiam 
as boas-novas;

MARTIN, Ralph P.. Adoração na igreja primitiva. São Paulo: Vida Nova, 2012.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Não era raro a sensação de encontro com o divino e 
êxtase religioso, o que compensou a ausência dos 
elementos e atividades marcantes nas festas 
pagãs, as quais muitos dos então cristãos abriram 
mão;

Hurtado se utiliza de instruções de Paulo às igrejas 
que caracterizam que era comum e conhecido dos 
crentes este ambiente em que as experiências 
religiosas aconteciam;

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Os inúmeros dons dos coríntios, os cânticos espirituais de 
Efésios e Colossenses, além da instrução clara para “não 
apagar o Espírito” aos de Tessalônica são evidências da 
relevância do Espírito Santo na igreja primitiva;

De fato os cristãos entendiam que estavam experimentando 
as coisas celestiais, que tinham recebido o Espírito Santo;

A “alegria” e o “regozijo” são palavras presentes no Novo 
Testamento, alegria relacionada a experiência direta com 
Deus – “numinoso”;

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

O tipo de proclamação, como advertências sobre 
apostasia e salvação escatológica a se realizar no retorno 
de Cristo, são evidências de uma fé experiencial, cujo 
fervor estava presente;

Este fervor para se sustentar devia ser cultivado de forma 
sistemática. A presença do desânimo e desorientação 
eram combatidos nos encontros, pois se tornavam 
momentos de renovar este fervor por meio da adoração, 
louvor e fenômenos que acompanhavam os cultos.

HURTADO, Larry W.. As origens da adoração cristã. São Paulo: Vida Nova, 2011.



A ESPIRITUALIDADE DA 
IGREJA PRIMITIVA

Espírito Santo:

Nos relatos de Atos e Apocalipse fica destacado a atuação 
e presença de Deus pelo Espírito Santo;

Segundo Harbin o Novo Testamento nos revela uma 
atuação constante do Espírito Santo, sendo Ele a força 
motriz da igreja;

“Sem o batismo no Espírito não há vida cristã autêntica”.
HARBIN, Byron. O Espírito Santo na bíblia, na história, na igreja. Rio de Janeiro: JUERP, 1995.





RESPOSTAS

Fervor dos cristãos primitivos responde bem a questão do porquê o 
culto cristão conseguia seus adeptos frente a “concorrência”;

A realidade de Deus presente nas reuniões era tão nítida que 
compensou a ausência dos elementos e atividade marcantes nas festas pagãs;

As proclamações, como advertências sobre apostasia e salvação 
escatológica a se realizar no retorno de Cristo, são evidências de uma fé 
experiencial, cujo fervor estava presente;

Sistematização do cultivo do fervor combatendo a presença do 
desânimo e desorientação, tornando as reuniões momentos de 
renovação por meio da adoração, louvor e fenômenos que acompanhavam os 
cultos.

Apresentador
Notas de apresentação
Uma vez que os cristãos primitivos não tinham o mesmo “glamour” das religiões circunvizinhas, eles possuíam algo determinante para o sucesso do cristianismo. Em toda a simplicidade e na ausência de templos glamorosos, estes cristãos desfrutavam dos dons do Espírito de vários tipos, experiências religiosas, inclusive de pessoas chave, como Paulo, o que resultou em grande fervor e adoração.



Quais são nossas dificuldades como 
igreja para termos uma 

espiritualidade relevante nos nossos 
dias?
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