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A IGREJA MEDIEVAL

Instituição centralizada, poderosa, hierárquica, supranacional e autoritária

Única instituição coesa com o fim do Império Romano

Controle ideológico sobre a maior parte da população que habitava a Europa antes 
da chegada dos bárbaros.



CRISTIANIZAÇÃO DA EUROPA

Duas Etapas

 Batismo – inicialmente só eram batizados os chefes das tribos germânicas (batismo era estendido aos 
seus comandados)

 Conversão – Ensino da doutrina (dogmas, moral e obrigações)



ORGANIZAÇÃO DA IGREJA

Organizada nos moldes de uma monarquia pontifícia

Cúria Romana 

 Dividida em vários departamentos 

 administrava o império da Igreja

Colégio de Cardeais 

 Cúpula da hierarquia eclesiástica  

 a partir de 1058 passa a escolher o Papa

Legados Pontifícios 

 Enviados especiais do papa



CLERO SECULAR

Componentes viviam em contato com o Saeculum (mundo não 
eclesiástico)

Arcebispos

 Chefes de províncias eclesiásticas ou Arquidioceses

Bispos

 Chefes das Dioceses ou Bispados

Curas ou Párocos

 Administradores das paróquias 



CLERO REGULAR

Comportamento Espiritual – afastados das coisas mundanas e materiais

Monges e Frades

 Viviam em mosteiros ou conventos, sendo subordinados a mosteiros maiores e ao Abade

Surgem como reação as práticas do clero secular 

São Bento de Núrsia – Ordem Beneditina

Mosteiro de Monte Cassin0 (século VI – Itália)



PAPEL DO PAPADO

Papa Gregório Magno (590 – 604)

 Chefe político e religioso de Roma – Dirigente supremo da Cristandade

Reaproximação dos Mosteiros e Igrejas

Estimulo a Fé dos Clérigos e a cultura Religiosa

Compôs os hinos religiosos 

 Canto Gregoriano



ORDENS MENDICANTES

Surgem no século entre séculos XII e XIII

Pregavam a pobreza absoluta e viviam da caridade dos fiéis 

Franciscanos

 São Francisco de Assis – se desfez dos bens materiais para viver em total simplicidade (1210)

Dominicanos

 São Domingos – nobre espanhol estabeleceu uma congregação destinada a pregação para 
fortalecer a fé católica (1215)



REFORMISTAS

Movimentos do Clero Regular 

 reformistas e moralizadores

 Contrários a Investidura Leiga – iniciados no séc. X

Ordem de Cluny

 Princípios fixados pela Regra de São Bento 

 Castidade, pobreza, caridade, obediência, trabalho e oração

Ordem de Cister

 Mais rigorosa 

 Fundada por São Bernardo de Claraval



PATRIMÔNIO DE SÃO PEDRO

Invasão dos Lombardos ao norte da Itália

 Ameaça a Roma a partir de 752

Francos sob o comando de Pepino o Breve derrotaram os Lombardos 
(756)

 Doação dos territórios conquistados (centro da península) ao Papa

 Estados Pontifícios

Forte ligação entre a Igreja e o Reino Franco

 Dependência da dinastia Carolíngia

 Submissão do papado a uma autoridade temporal – Investiduras Leigas

 Crescimento da Simonia e Nicolaísmo



HERESIAS

Cátaros

Heresia Albigense 

Negavam a Igreja Católica

 Estatuto religioso igual entre homens e mulheres

 Perfeitos – pureza espiritual alcançada através de sucessivas 
reencarnações

1244 queda de Montségur (Cruzada Interna)



INQUISIÇÃO

Tribunais criados para localizar e punir hereges

Autorização para o uso da tortura a partir de 1252 



SACRO IMPÉRIO ROMANO GERMÂNICO

Fim da dinastia carolíngia 

Igreja estimula surgimento do Império Germânico liderado pelo duque da Saxônia

Em 962 Oto I incorpora a Itália aos seus domínios originando o Sacro Império 
Romano Germânico



O PAPA E O IMPERADOR

Papado tenta inverter a interferência do poder temporal sobre a Igreja

 Ditados do Papa – 1075 

 “O Papa pode libertar os súditos dos juramentos de fidelidade feitos aos príncipes 
injustos”

 Choque entre Estado e Igreja

Papa Gregório VII           Imp. Henrique IV

Querela das Investiduras (1075 – 1122)



CONCORDATA DE WORMS

Soberanos mantiveram lealdade ao Papa

 Em 1122 Henrique V renunciou à pretensão de realizar novas investiduras 

Acordo entre Papa Calisto VI e Henrique V – Ambos nomeariam bispos do império, o 
Papa faria nomeação espiritual e o Imperador a nomeação temporal. 

Início da supremacia do poder papal (secular) sobre o poder temporal

 Auge Papa Inocêncio III


