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                                      A primeira fase das perseguições De Nero a Filipe  

(de 64 a 249 d.C.) 

 

 

• Com o suicídio de Nero outros imperadores sobem ao trono de Roma. Em 69 

Vespasiano se torna imperador.  

• Neste período: escrita a carta aos Hebreus (por volta de 67 ou 68). 

• Com a morte de Pedro, primeiro Papa, sucede-lhe Lino no ano 68. Permanece alí até o 

seu martírio. 

• O cerco de Jerusalém no ano 70 dC foi um acontecimento decisivo na Primeira revolta 

judaica. O exército romano, liderada pelo futuro imperador Tito, com Tibério Júlio 

Alexandre como seu segundo em comando, sitiaram e conquistaram a cidade de 

Jerusalém, que havia sido ocupada por seus defensores judeus em 66 dC. A cidade e 

seu famoso Templo foram destruídos em 70 dC. (Jesus já havia dito Mt 24,1-2: ver). 

 

A destruição do Templo é ainda anualmente lamentado com o jejum judaico Tishá Be 

Av, e o Arco de Tito, que mostra a celebração do saque de Jerusalém e do Templo, 

ainda está em Roma. 

 

 



No período de Vespasiano (69-79) 

1. É escrito o evangelho grego de Mateus, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, 

a epítola de Judas e depois a 2ª Pedro. 

2. Morte de Lino (sob Vespasiano ou Tito). Foram-lhe atribuídos milagres e diversas 

curas, dentre as quais a da filha do cônsul Saturnino, considerada endemoniada. E foi 

justamente Saturnino quem proferiu sua sentença de morte. Diz-se que, influenciado 

pelos sacerdotes dos falsos ídolos, ordenou que São Lino fosse decapitado, feito 

consumado no dia 23 de setembro do ano 79. 

3. Anacleto sucede a Lino como terceiro papa da Igreja, no ano de 80 d.C. 

4. Após Vespasiano e Tito (79-81), imperadores mais tranquilos, Domiciano (81-96) 

reacendeu a perseguição aos cristãos. 

 

Tempo de Domiciano (81-96) 

 Terrível Imperador Romano que começou a segunda perseguição aos cristãos. Ele se 

considerava “Dominus ac Deus” (Senhor e Deus), e dizia que Deus exigia adoração a si 

mesmo. São João foi, então, exilado na ilha de Patmos (cf. Ap 1,9). Domiciano 

executou nobres que se tornaram cristãos, como o cônsul Acilo Gabrion, Flavio 

Clemente e a própria esposa Flávia Domitila. 

 

Fatos: 

• Na terrível perseguição de Domiciano, o imperador ordenou uma busca ao Pastor dos 

cristãos. Anacleto é martirizado em 26 de abril de 92 por ordem imperial. 

• Sucede a Anacleto o papa Clemente I, ainda no ano de 92. (carta aos Romanos) 

• A Didaqué? 

O apóstolo São João em Patmos por volta de 95 d. C 

Após Pentecostes, João ficou pregando em Jerusalém. Participou do Concílio de 

Jerusalém, depois, com Pedro, se transferiu para a Samaria. Mas logo foi viver em 

Éfeso, na companhia de Maria. Dessa cidade, organizou e orientou muitas igrejas da 

Ásia. Sob Domiciano foi preso e exilado na ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o 

quarto evangelho, o Apocalipse e as epístolas aos cristãos.   

João escreve aos cristãos. Na Ásia Menor neste momento há a perseguição oficial aos 

cristãos. João,assim, escreve a carta como consolação aos cristãos perseguidos. Ele 

escreve para dar-lhes animo. 

  



O caráter revolucionário dos textos apocalípticos obrigava seu autor a utilizar uma 

linguagem críptica, cifrada, inteligível somente para os membros da respectiva 

comunidade, mas não para os espiões e censores do império do momento, no caso, o 

apocalipse do império romano.  

 

Trajano (98-117) 

 Sucessor de Nerva (96-98), Trajano fixou uma norma para os oficiais do império 

romano: os cristãos são ateus; por isso, desde que  convictos, hão de ser punidos; mas, 

não devem ser procurados. As denúncias anônimas não têm valor; caso reneguem a 

sua fé, sejam postos em liberdade. Esta norma estabeleceu jurisprudência para o 

futuro.  

 

Em seu tempo: 

• Morte de João em Éfeso (99 ou 100?) 

• Martírio do Papa Clemente: Foi preso no reinado de Trajano. Após ser detido e 

condenado ao exílio, com trabalhos forçados nas minas de cobre de Galípoli; decidiu 

que os cristãos não podiam ficar sem um guia espiritual, renunciando em favor de 

Evaristo (5º papa da Igreja, entre 99-108). Converteu muitos presos e por isso, no 

ano 100 ou 102 foi atirado ao mar com uma pedra amarrada ao pescoço. 

OS PADRES DA IGREJA 

 

 

Divisão simples 

 Os padres apostólicos (situados entre os séc. I e II) 

 Os padres apologetas (séc. II e III) 

 Os padres latinos (ocidente cristão) 

 Os padres Gregos (oriente cristão) 

 Os padres capadócios  



Os padres apostólicos 

Sacerdotes ou presbíteros que situados entre o século primeiro e o século II muito 

estimados em seu tempo. Seus escritos têm certa semelhança com os do Novo 

Testamento, a ponto que alguns chegaram a ser considerados canônicos (assim como 

a Didaqué, a epístola de Clemente, a de Pseudo-Barnabé). Não escreveram tratados 

teológicos, mas geralmente cartas que abordam assuntos disciplinares. Recomendam 

a unidade da Igreja e a autoridade dos apóstolos.  

Contexto imperial 

• Após o período nefasto de Trajano, sucede-lhe o imperador Adriano em 117. Seu 

governo assim como de outros sucessores seus será de tranquilidade para os cristãos.  

• Período de vida de fé para os cristãos 

• Vivência das Domus Ecclesiae 

• Expansão do cristianismo  

Os principais 

• São Clemente I 

• Santo Inácio de Antioquia 

• São Policarpo de Esmirna 

• Pápias de Hierápolis 

• A Didaqué 

• A epístola de Pseudo-barnabé 

• O pastor de Hermas  

Os padres apologistas 

 Os Apologistas – situados entre o século II e III - eram homens cultos que, 

impressionados pelo evangelho ou pelo testemunho da vida cristã, se converteram do 

paganismo para o cristianismo. Convertidos, puseram suas inteligências a serviço da 

defesa e da promoção da fé cristã. 

Contexto imperial 

 Marcos Aurélio (161-180) desencandeou outra perseguição, em parte devida à 

insatisfação do povo, que acusava os cristãos de responsáveis pelas calamidade que 

afligiam a sociedade. No final do século II, o Império estava ameaçado pelas invasões e 

foi convocado um culto Imperial aos deuses romanos e os cristãos recusaram-se a 

fazer tal culto. 

 



 Sétimo Severo (193-211), em 202, assinou um decreto que atingia tanto os judeus 

como os cristãos; estes últimos surpreendiam o imperador por crescerem 

numericamente nas camadas elevadas da sociedade. Proibiu, pois as conversões ao 

cristianismo; os magistrados não deveriam esperar denúncias, mas haveriam de 

procurar os cristãos. Assim catecúmenos e neófitos foram violentamente golpeados, 

especialemente no norte da África, onde existiam em maior número.  

 Seguiram-se quarenta anos de relativa paz.  

Os principais: 

 São Justino de Roma (+165) 

 Tertuliano (+220) 

 Minúncio Felix 

 Carta a Diogneto 

 Aristides de Atenas 

 Teófilo de Antioquia 

 Atenágoras de Atenas 
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