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Não foi há muitos anos que se renovou o interesse pelo estudo da era pós-apostó-

lica – séculos II e III do Cristianismo. É o grande teólogo Karl Ranher que compara 

a profunda viragem teológica (e missionológica, acrescentam os autores) do Con-

cílio de Jerusalém (por volta do ano 49 d. C.), quando o Cristianismo deixa de ser 

uma seita judaica para se converter numa religião greco-romana de pagãos, e o 

Vaticano II (1962-1965), quando a Igreja deixa de ser uma Igreja do Ocidente para 

se converter numa Igreja mundial, fenómeno que também acontece nas outras 

tradições cristãs. 

Durante o período da sua ‘infância’, o Cristianismo espalhou-se muito rapidamente 

de maneiras muito diversas, especialmente nos centros urbanos da parte oriental 

do Império romano. A jovem Igreja no Império romano aproveitou a ampla influ-

ência religiosa das comunidades judaicas da diáspora entre os seus vizinhos, para 

ir passando do mundo judeu ao grego. Pelo ano 301, já a Arménia se declarara 

oficialmente nação cristã. 

Muito para além dos limites do Império romano, a novidade da fé cristã seguiu as 

rotas comerciais e migratórias, expandiu-se de modo assombroso na direcção este 

para outras culturas, através de grandes distâncias, inclusivamente até à Índia. 
 

A expansão do Cristianismo para Oriente 
Um dos preconceitos mais enraizados que continua a influenciar a compreensão 

da história do Cristianismo é a perspectiva de que, quase desde os inícios da Igreja 

até à última parte do século XX, o Cristianismo foi uma religião ocidental. Confron-

tando este estereótipo, escreve Philip Jenkins: “Fundado no Médio Oriente, o 



Cristianismo, durante os dez primeiros séculos foi muito mais forte na Ásia e no 

norte de África do que na Europa, e só depois de 1400, mais ou menos, a Europa 

se converte (logo seguida da América europeizada) na secção preponderante do 

Cristianismo”. 
 

A Missão no Oriente 
Para a rápida propagação do Cristianismo na Ásia, provavelmente foi significativa 

a existência de comunidades judaicas da diáspora. Ainda que os cristãos continuas-

sem a ser uma pequena minoria dispersa, é importante notar que o Cristianismo 

‘se foi certamente estendendo pelo grande continente oriental tão vigorosamente 

como o fazia no oeste da Europa’. 
 

A Missão dentro do Império romano 
A vida pública dos cristãos desenvolveu-se em igrejas domésticas e, em menor grau, 

nas catacumbas, especialmente em Roma. Mas não era qualquer casa privada que era 

designada para essa finalidade: só certas casas foram lugares aceites para o encontro 

regular semanal, a oração e o estudo da Palavra, partilha de bens, tratar dos assuntos 

comunitários e celebrar a Eucaristia. Com o decorrer dos anos, algumas casas foram-

se adaptando à necessidade e crescimento da comunidade cristã. 
 

Contexto religioso 
Por causa da influência dos judeus da diáspora e podendo dispor da Septuaginta 

(tradução dos setenta), grande número de gentios sentiram-se atraídos pela reli-

gião dos judeus, em razão do seu arraigado monoteísmo. Enquanto alguns abra-

çaram a religião judaica, parece que a maioria via na circuncisão um obstáculo in-

superável. Apesar disso, este grupo de gentios, conhecidos como ‘tementes a 

Deus’, que já conheciam o Deus de Abraão, Sara e os mandamentos de Moisés, 

estavam preparados e disponíveis para o Evangelho de Jesus Cristo. Stephen Neill 

defende que o impacto dos ‘tementes a Deus’ nesta etapa da Igreja primitiva torna 

impossível a comparação deste tempo de missão com qualquer outro. 
 

Contexto institucional 
A viragem no desenvolvimento do Cristianismo – passar de uma seita judia a um 

novo movimento ou culto religioso, para ser finalmente uma religião claramente 

definida – foi um processo complexo e prolongado. 

Para responder às heresias, a Igreja empreendeu a tarefa de formular um Credo 

preciso, determinar o cânone bíblico e começar a definir o que era a sucessão apos-

tólica. Através de concílios e sínodos, e com a ajuda dos escritos de teólogos como 

Tertuliano, Orígenes e Ireneu, a Igreja foi capaz de ir encontrando o seu caminho 

ao longo destes desafiantes primeiros anos. 



De entre a variedade de diferentes ministérios dentro das comunidades locais, fo-

ram-se desenvolvendo os ofícios dos bispos (episkopoi) – literalmente ‘superviso-

res’ –, dos anciãos (presbiteroi) e diáconos (diakonoi). 

Outro desenvolvimento eclesial muito significativo para o futuro da Igreja e da mis-

são foi a introdução do Catecumenado. 
 

Modelos de Missão 
Durante esta primeira etapa do Cristianismo, deu-se uma grande e rica diversi-

dade, por exemplo, na teologia e nos ministérios eclesiais. De igual modo, a missão 

foi levada a cabo com uma ampla variedade de formas dentro do contexto socio-

político, religioso e institucional. De facto, cada um dos ministérios foi missionário, 

porque a Igreja inteira se via a si mesma a partir desta projecção. A missão não era 

uma função entre outras da realidade da Igreja, mas constituía a sua essência. 
 

Modelos secundários: evangelizadores, bispos, apologetas, mes-

tres e mártires 
Em primeiro lugar, foram os evangelizadores itinerantes, ou pregadores apostóli-

cos. Apesar de terem sido importantes, não devem ter sido muitos. 

Depois, o ministério do episcopado. É importante sublinhar a estreita identificação 

entre o bispo, a igreja particular e a responsabilidade pela missão. 

O terceiro tipo de missionários foram os apologetas, que assumiam a tarefa de 

fazer frente, através de escritos, à hostilidade dos não cristãos, a suspeitas, mal-

entendidos e aos falsos juízos acerca da Igreja. 

Depois vem o grupo dos Mestres, tanto teólogos como filósofos, punha os funda-

mentos académicos para a auto-compreensão da própria Igreja, da sua missão e 

da sua relação com o mundo. 

A conversão das massas está associada aos Mártires, aqueles que, com a sua vida, 

deram o testemunho supremo (martyria). Vale a pena lembrar a famosa frase de 

Tertuliano: “Quanto mais somos massacrados por vós, mais nos tornamos nume-

rosos: o sangue dos mártires é semente de cristãos”. 
 

O modelo primordial: o Baptismo como apelo à Missão 
O modelo primordial da missão será, no entanto, nos séculos II e III, a missão dos 

cristãos ‘comuns’. Parece que a fé cristã se propagou, sobretudo no início, através 

de relações e redes já existentes, como a família, os conhecidos, as relações sociais 

e as ligações comerciais. 

Outro dado relevante é a casa como um dos lugares mais importantes da evangeliza-

ção. O lar familiar, diz Wayne Meeks, ‘foi a unidade básica no estabelecimento do Cris-

tianismo na cidade, ao constituir, de facto, a unidade básica da própria cidade’. 

“O Cristianismo revitalizou a vida das cidades greco-romanas oferecendo novas 

normas e novas formas de relação social capazes de fazer frente aos muitos e ur-

gentes problemas urbanos… A cidades repletas de recém chegados e estrangeiros, 



o Cristianismo ofereceu uma possibilidade imediata de pertença. A cidades cheias 

de órfãos e viúvas, o Cristianismo proporcionou um novo e ampliado sentido de 

família… E a cidades castigadas por epidemias, incêndios e terramotos, o Cristia-

nismo ofereceu cuidados assistenciais efectivos”. (Stark) 
 

As mulheres e a Missão 
Um elemento distintivo na Igreja anterior a Constantino, elemento que promoveu 

e conformou certamente a missão durante este período, foi o papel proeminente 

que desempenharam as mulheres. 

“Em contraste com o esquema patriarcal do ‘mundo’, os cristãos consideravam-se 

a si mesmos como uma nova comunidade, na qual os membros partilham igual-

mente a liberdade dos filhos de Deus e na qual foram abolidos os privilégios religi-

osos, de classe ou de gênero… Não apenas os gentios e escravos, mas também as 

mulheres podiam ser plenamente membros da sua comunidade em idêntica igual-

dade.” (Rosemary Radford Ruether) 

O facto de se tornarem membros de pleno direito na comunidade cristã – como 

resultado da ligação básica entre Baptismo, Igreja e Missão – permitiu que as mu-

lheres se comprometessem com a propagação da fé cristã. 

O que não há é muitos documentos acerca das mulheres em lugares de ministérios 

e da missão. No entanto, podemos concluir que ‘houve mulheres entre os mais 

proeminentes missionários e líderes no movimento cristão primitivo’, e parece que 

o assunto da liderança e ministério das mulheres na Igreja era todavia muito actual 

e controverso nos séculos II e III. 
 

Implicações para a teologia da Missão hoje 
Pelos anos sessenta do século XX, a Igreja redescobriu a relação integral, teológica 

e missionológica, entre Missão, Igreja e Baptismo, tão característica da Igreja pri-

mitiva. O Concílio Vaticano II (1962-1965) apontou uma eclesiologia da missão para 

a igreja local dentro da Igreja católica. A Igreja peregrina é missionária por natureza 

(AG 2). Ao mesmo tempo, a mudança do Vaticano II de uma eclesiologia hierárquica 

para uma eclesiologia de comunhão (povo de Deus) reintroduziu a consciência do 

papel central dos leigos na Igreja. Como na Igreja primitiva, o Baptismo, e não a 

ordenação, é reconhecido como o sacramento primordial para ser Igreja e por-

tanto para ser-em-missão. “Então, a comunidade é a portadora primária da mis-

são… A missão não procede primordialmente do Papa, nem de uma ordem de mis-

sionários nem de alguma sociedade ou sínodo, mas da comunidade reunida ao 

redor da Palavra e dos sacramentos, e enviada ao mundo”. (David Bosch) 

Esta renovação, para além de recuperar as primeiras práticas cristãs, levou a uma 

celebração mais comunitária da Eucaristia e dos outros sacramentos, à reinstaura-

ção do processo do Catecumenado (RICA), à revitalização da importância das Escri-

turas e à redescoberta da ligação estreita entre liturgia e missão.  



Outra dimensão fundamental é a nova concepção da Humanidade, como vimos a pro-

pósito do papel das mulheres: “Não há judeu nem grego; não há escravo nem livre; 

não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus.” (Gálatas 3, 28). 

Está aqui a compreensão teológica que o movimento missionário cristão tem de si 

mesmo. E que permanece um desafio para a Igreja, sempre e em cada contexto. 

 

A MISSÃO E O MOVIMENTO MONÁSTICO 

(313-907) 
De Constantino à decadência da dinastia Tang 

 

Neste novo período aconteceram mudanças muito importantes na história do Cris-

tianismo, com a acção política do imperador Constantino. Pelo ano 313, iniciou-se 

um processo através do qual o Cristianismo vai passar de uma religião minoritária 

à religião oficial do Império romano, o que significou uma viragem crucial. 

Outra decisão de Constantino foi mudar a capital de Roma para Bizâncio, convertida 

numa cidade rica e poderosa com o nome de Constantinopla, capital do Império romano 

do oriente e centro da Igreja bizantina do oriente grego durante mais de onze séculos. 

Entretanto, pelo século VII, na Arábia, surgiu Maomé com o Islão, que se espalhou 

da Índia à Espanha em apenas 100 anos, desde a morte do profeta, chegando a 

estabelecer o domínio árabe muçulmano sobre quase metade do mundo cristão, 

por volta de 750. Desde então, tanto a história do Cristianismo como a do Islão 

estão entrelaçadas de múltiplas maneiras. 

A decisão de Constantino de assimilar mais estreitamente Cristianismo e Império 

romano levou o seu rival, o Império persa, a discriminar os cristãos – da Igreja síria 

oriental – sob o seu domínio. No entanto, depois deste período de perseguição, a 

expansão do Cristianismo até ao Oriente através da Igreja síria oriental iria experi-

mentar a sua ‘idade de ouro’, até chegar à China com a sua presença missionária 

(há um documento, descoberto em 1623, num monumento chinês, que o Cristia-

nismo chegou à Índia em 635, durante os primeiros anos da dinastia Tang). O mo-

delo missionário primordial durante este período foi o dos monges e monjas do 

movimento monástico, modelo que se desenvolveu na Irlanda, Etiópia, China, Itá-

lia, Ásia Menor e Inglaterra. Em 907, com a queda da dinastia Chang, que se tinha 

mostrado muito acolhedora com os cristãos, a primeira etapa do Cristianismo na 

China chegou ao fim, durante mais de 200 anos, e, com ele, chegou também ao fim 

este período missionário tão dinâmico da Igreja síria oriental. 
 

A missão da Igreja síria oriental 
Um dos factores que configuraram a Igreja síria oriental e a sua missão foi a expe-

riência das perseguições que ‘foram muito mais cruéis e abarcaram uma área 

maior do que qualquer uma das que teve lugar sob os imperadores romanos’. 



Apesar da perseguição, a Igreja encontrou caminhos para testemunhar e partilhar 

a mensagem de Jesus Cristo. Nos séculos IV e V, os mosteiros converteram-se em 

centros importantes para preservar a identidade e vida cristãs e foram também 

um instrumento primordial da missão.  

Sublinhemos os modelos diferentes de missão da Igreja síria oriental: 

Comecemos pelos mercadores cristãos, médicos e outras profissões que vivem e 

se movem através da Ásia e são apresentados como verdadeiras testemunhas do 

Evangelho. 

O segundo modelo é o do Mestre. Assinale-se a influência da escola persa de Nísi-

bis que chegou a ter matriculados uns mil estudantes, e através da qual o Cristia-

nismo da Síria oriental teve um impacto considerável na sociedade da Ásia. 

Depois, os patriarcas persas que tiveram um papel decisivo, representando e pro-

tegendo os interesses e valores da comunidade cristã diante da sociedade e pro-

porcionando liderança e sentido de pertença e identidade dentro da Igreja na Ásia. 

Os monges são o quarto e principal modelo que, num certo sentido, fundamenta 

e sustenta todos os outros. 
 

A Missão da Igreja em África 
Numa evolução similar à da Igreja síria oriental, do século II, no século III, já vivia 

ascetas no deserto do Egipto: cristãos individuais afastaram-se do seu estado nor-

mal de vida para a solidão, com o fim de perseguir um modo de vida na pobreza 

voluntária, continência sexual e estrita negação de si mesmos. Este movimento foi 

muito conhecido por causa do relato escrito por Atanásio sobre a vida de António, 

o eremita do deserto, que iniciou este tipo de vida por volta de 273. 

O surgimento do Cristianismo em África durante este período atribui-se a dois mo-

delos básicos de missão: personalidades significativas e movimentos monásticos 

oriundos de África. 
 

A Missão das igrejas do ocidente latino e do oriente grego 
Como consequência da conversão de Constantino, em 312-313, o Cristianismo ob-

teve o estatuto de religião mais favorecida e, depois de um processo de oitenta 

anos de controvérsias, tornou-se na religião oficial do Império romano, em 392, 

quando o Édito de Constantinopla proscreveu todos os sacrifícios ‘pagãos’, tanto 

públicos como privados. Na realidade, a luta e inter-acção entre o Cristianismo e o 

‘paganismo’ foi muito complexa, longa e às vezes violenta  até ao século VIII. Mas, 

no século IV, as relações oficiais entre o estado e o Cristianismo, no Ocidente, tive-

ram uma volta de 180 graus. 
 

Contexto religioso 
Com o apoio oficial do Estado romano no século IV, o Cristianismo foi-se expan-

dindo gradualmente, desde a sua implantação nas cidades, até às áreas rurais, es-

pecialmente por influência do rápido crescimento dos monges e das monjas. Nesta 



viragem paradoxal de acontecimentos, o Cristianismo não só ia sobreviver, mas 

renovar-se-ia a si mesmo. Seria um apaixonante momento de criatividade e trans-

formação, para a sociedade e para a fé. Ao longo de um período de mil anos, o 

Cristianismo irá configurar-se dentro do mundo religioso-cultural dos povos ger-

mânicos. 
 

Contexto institucional 
Os séculos IV e V são, muitas vezes, considerados como a ‘idade de ouro dos Padres 

da Igreja’, porque foram um período criativo para a teologia cristã durante a qual 

se realizaram importantes concílios da Igreja que definiram o Credo fundamental 

cristão, se desenvolveu uma síntese entre a fé cristã e a língua e cultura greco-

romanas, e se plasmaram as liturgias clássicas. 
 

Modelos de Missão 
Na Igreja primitiva, a identificação estreita entre Baptismo, Igreja e Missão tinha a 

sua manifestação mais evidente na vida normal dos crentes. Na etapa que se se-

guiu imediatamente a Constantino, ‘a Igreja episcopal local aparece agora, com 

maior clareza que no período pré-constantiniano, como o verdadeiro sujeito por-

tador do ideal missionário e da acção missionária comum da ideia de missão e da 

actividade missionária da vida quotidiana’ (Jedin e Dolan). De maneira diferente do 

período anterior a Constantino, deram-se mais conversões ‘em massa’.  

Os principais agentes da Missão foram os monges e as monjas, os sucessores dos 

Mártires como ideal cristão do seguimento de Cristo. 
 

Os começos do monacato no Império romano 
Martinho de Tours (316-397), eremita e bispo ao mesmo tempo, é considerado o 

fundador do monacato na Gália, com forte carácter pastoral e ministerial.  

A regra monástica de Agostinho teria um grande impacto nas fundações monásti-

cas da sua área do norte de África (haveria uns trinta mosteiros, ainda antes da sua 

morte). 
 

O monacato irlandês 
Patrício, que morreu em 460, que é considerado como o grande missionário que, 

a partir da Britânia, se aventura neste país, para lá dos limites do decadente Impé-

rio romano. Ainda que se misturem factos e lendas, parece que Patrício se adaptou 

ele mesmo e adaptou a mensagem cristã bastante bem ao contexto social e político 

irlandês, e o Evangelho é rapidamente acolhido. 
 

O monacato beneditino 
Ao mesmo tempo que uma corrente de monacato missionário fluía da Irlanda, ha-

via outra com origem em Bento de Núrsia (480-547), que fundou, em 529, o famoso 

mosteiro de Monte Cassino, no sul da Itália. 



Os beneditinos dedicaram maior empenho à organização da Igreja. E Gregório 

Magno fomentou um espírito missionário de adaptação e persuasão, mais do que 

de recusa e coerção. 
 

O monacato anglo-saxão 
Em contraposição com a natureza independente do monacato celta, o monacato 

anglo-saxão e a missão foram mais explicitamente eclesiais quanto à relação com 

a igreja do lugar e com a Igreja de Roma, mais de acordo com a característica da 

tradição beneditina. 
 

Conversões em massa 
Este período da história da Igreja distingue-se por abundantes conversões em 

massa, no seguimento da conversão do rei ou do príncipe. É esta ligação entre so-

ciedade e religião que põe o alicerce para o surgimento do conceito e da identidade 

da nação cristã ou cristandade. 
 

A Missão desde Bizâncio 
Até à queda de Constantinopla às mãos dos turcos, em 1453, a Igreja e o estado 

bizantino misturaram-se e deram forma à cristandade do oriente. Nos séculos IV e 

V, o monacato estendeu-se. Basílio de Cesareia, conhecido como o pai do mona-

cato ortodoxo do oriente, procurou integrar o monacato dentro da vida da igreja 

local. 
 

Implicações para a Missão hoje 
A decadência do Catecumenado e o surgimento do monacato conduzem à tendên-

cia de perceber a Missão mais como uma vocação particular do que fazendo parte 

essencial do compromisso baptismal. Com a renovação do Catecumenado a partir 

do Vaticano II, deu-se uma clara reactivação do compromisso baptismal para com 

a missão. E, como consequência disto, põe-se o desafio de situar a compreensão 

do ministério sacerdotal e da vida religiosa dentro da compreensão básica do Bap-

tismo. 

Podemos aprender muito do modelo de missão da Síria oriental com a sua teologia 

fundamentada na inter-relação essencial entre Baptismo, Igreja e missão, como já 

acontecia na Igreja primitiva. Parece que a eclesiologia de missão se manteve ali 

com toda a sua força, ao contrário do que aconteceu no ocidente latino e grego. 

Talvez isto se tenha devido ao facto de os cristãos terem continuado a ser, lá, uma 

minoria (sem conversões em massa e sem uma ligação estreita entre Igreja e Es-

tado). 

Também os encontros de diálogo inter-religioso entre o Cristianismo e o Islão, o 

Budismo, o Taoismo e o Confucionismo na Ásia aparecem como algo de excepcio-

nal não apenas dentro deste período, mas também na história da Missão em geral. 


