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PAE 03  Evangelizadores: Priscila
Dia: 05/03/2022 Horário: 15:00h às 16:00h

Título: Roteiro 23 - Igreja Católica Apostólica Romana e Ortodoxa (EADE)

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
➔ Identificar fatos históricos relevantes relacionados à organização da igreja

católica romana e da ortodoxa;
➔ Analisar, à luz do entendimento espírita, o compromisso espiritual assumido

por essas instituições.

Desenvolvimento:

● Parte 1:
Fazer a prece inicial.

● Parte 2: Apresentação de Slide (Anexo PAE 03_Igreja Católica Apostólica
Romana e Ortodoxa_MOCIDADE 2_2022)

Principais pontos para destacar

De 18 para 19 de julho do ano de 64, três quartos da cidade de Roma foram
devastados por um incêndio que só seria dominado seis dias depois.

15 de agosto de 64, vários cristãos são punidos no circo de Nero.

No século III, o Império Romano estava dilacerado pela guerra civil, pela epidemia da
peste e pela vertiginosa sucessão de imperadores, todos apoiados num exército
esgotado pelos ataques inimigos.

Em 324 Constantino fez-se imperador do Ocidente e do Oriente. Em 330 converteu a
cidade grega de Bizâncio em capital do império, com o nome de Constantinopla (em
1453, sob o domínio turco, foi rebatizada de Istambul).

O Cristianismo foi declarado religião oficial do império. Em 325, o Concílio de Nicéia foi
convocado pelo imperador. As conclusões do concílio, compendiadas no símbolo de
fé, foram promulgadas como lei do império.

Em 405 o papa Dâmaso determina ao seu secretário que traduza para o latim a Bíblia.

Passar o trecho do filme “Hobin Hood” (04:40min - 08:30min).

As Cruzadas, tradicionalmente, são conhecidas como expedições de caráter militar,
mas que foram organizadas pela Igreja, com o objetivo de combaterem os inimigos do
Cristianismo. Esse movimento teve início no final do século XI e se estendeu até
meados do século XIII. Os Espíritos superiores relatam que esse processo começou,



na verdade, em séculos anteriores em que a vaidade e o orgulho contaminaram os
responsáveis pelo Catolicismo

O movimento cristão passa então a contar com uma série de modificações,
fundamentadas nas interpretações pessoais dos padres que procuravam adequar a
religião cristã aos seus interesses.

Dessa forma, com a expansão muçulmana, entre 622–1089, iniciam-se as Cruzadas,
guerra religiosa estabelecida para combater, inicialmente, os seguidores do Islã, mas
que atingiu todos os povos não cristãos, cognominados infiéis. As cruzadas foram em
número de oito.

A primeira em abril de 1096.
A segunda, realizada em 14 de dezembro de 1145.
A terceira Cruzada foi organizada em 1188. (Ricardo Coração de Leão)
A quarta Cruzada, proclamada em 1198 .
A quinta Cruzada inicia-se em 1215.
A sexta Cruzada  começa em novembro de 1225.
A sétima Cruzada em 1248. (rei francês Luís IX - São Luis)
A última Cruzada, iniciada em março de 1270, mas o exército cruzado, em três meses,
é arrasado pela peste, e o que sobrou, foi dizimado por uma tempestade. (rei francês
Luís IX - São Luis)

Igreja Apostólica Ortodoxa

A cisão, ocorrida definitivamente no século XI, se deu pelo fato de os cristãos orientais
não aceitarem a supremacia dos bispos de Roma, quando a sede do Império Romano
foi transferida para Constantinopla, no ano 330.

Passar o vídeo sobre as diferenças entre a Igreja Católica Apostólica Romana e
a Igreja Católica Ortodoxa.
(https://www.youtube.com/watch?v=UZKiPjpbKJ0&ab_channel=SantosCat%C3%
B3licos)

A hierarquia sacerdotal é composta de diáconos, padres, bispos, arcebispos,
metropolitas e patriarcas. O celibato é obrigatório apenas para os bispos, não para os
padres, embora o casamento deva ocorrer antes da ordenação. A Igreja Ortodoxa tem
claustros e monges.
As igrejas são construídas como o Templo de Salomão, em Jerusalém: há um
vestíbulo com a pia batismal; a nave, onde a congregação permanece durante o ofício
religioso; o santuário, oculto atrás de um biombo, e que corresponde ao “Santo dos
santos” do templo judaico. Apenas o padre tem permissão de entrar no santuário.
Durante o serviço religioso a congregação pode ver, a distância, o santuário. O biombo
que oculta o santuário se chama iconostas (parede de imagens), porque é coberto de
pinturas religiosas, ou ícones, típicos da Igreja Ortodoxa.

● FINALIZAÇÃO

Encerrar com uma prece.

Recursos didáticos:

➔ Computador com acesso a internet



➔ Projetor
➔ Caixa de Som

Referência:

Livro EADE I - Roteiro 23

As diferenças entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=UZKiPjpbKJ0&ab_channel=SantosCat%C3%B3lic
os>.
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