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Material exclusivo para alunos matriculados no
curso Panorama da História da Igreja realizado
pelo Instituto Bíblico Teologia Inteligente.

É expressamente proibido o uso desse material
sem a autorização dos responsáveis pelo Instituto
Teologia Inteligente.



A linha do tempo é um recurso didático muito útil no estudo
da história da igreja. Com esse material fica mais fácil
visualizar quando cada acontecimento ocorreu.

É importante você saber que as datas históricas nem
sempre são exatas devido à falta de documentos históricos
que confirmem todos os momentos ocorridos no passado.
Mas, ainda assim, as datas seguem valores aproximados,
sendo algumas exatas ou muito próximas do real.

Nossa linha do tempo está dividida em períodos para
facilitar a compreensão das mudanças ocorridas na igreja
durante a história. É impossível sabermos com precisão
quando começa e quando termina um período, pois, essa
transição ocorreu lentamenta durante os anos.

As divisões seguem conforme a maioria dos estudiosos
sugerem, porém, inserimos algumas alterações que
julgamos necessárias para melhor compreensão. Por
exemplo: a igreja perseguida não pode ter apenas um
período específico, já que, houve perseguições desde seu
início encerrando no ano 311 d.C. Mesmo assim, as
perseguições não cessaram e até hoje ocorrem em
determinados locais.

Não é nossa intenção, nem seria possível, inserir na linha
do tempo todos os acontecimentos, mas decidimos inserir
aqueles que, de alguma forma, marcaram seu período.

Escolhemos representar alguns personagens em nossa
linha do tempo para torna-la mais atrativa, isso não
significa que esses personagens listados sejam perfeitos
ou melhores do que os não listados. Em todos os tempos
houve cristãos que deixaram marcas na história, seja por
boas atitudes ou más, porém, fica nossa homenagem a
todos os servos de Deus, que, mesmo sem estarem
registrados na história, fizeram história.

Nossa linha do tempo começa com o nascimento de Jesus
e vai até nossos dias. (nossos dias se referem ao momento
em que esse material foi produzido)



IGREJA medieval +- 500-1400 d.C.

DIVISÃODOS PERÍODOS

IGREJA APOSTÓLICA +- 33-103 d.C.

IGREJA pós-APOSTÓLICA +- 103-300 d.C.

+- 33-311 d.C.IGREJA perseguida

IGREJA imperial +- 313-500 d.C.

IGREJA reformada +- 1415-1650 d.C.

IGREJA moderna +- 1650-1800 d.C.

IGREJA contemporânea +- 1810- ? d.C.

PERSEGUIÇÕES

Reafirmamos que essas divisões são recursos
didáticos. É verificável que a igreja sofreu mudanças
durante sua história, mas é impossível determinar
com certeza os momentos específicos dessas
mudanças.
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