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HISTÓRIA DA IGREJA 
O QUE É HISTÓRIA? 

Apresentação: Pr. Marcelo Santos 
 

Olá, querido ouvinte da RTM, é uma alegria está com você 
neste novo espaço aqui para juntos compartilharmos sobre a história da igreja; 
eu tenho a certeza que serão momentos especiais, tem muito para aprender, 
tem muito para compartilhar, tenho a certeza que será um tempo especial de 
Deus aqui semanalmente para juntos caminharmos com a história da igreja, 
desde a sua origem até os dias atuais. 

 
São mais de dois mil anos de história, e o meu objetivo é 

compartilhar com você; mas, talvez, a sua pergunta inicial seja: para que 
história, o que é história? Para que serve a história? Para que um programa com 
este objetivo, com este tema e com este foco? Quantos de nós já não fomos 
surpreendidos com perguntas como estas em diferentes oportunidades? 
Perguntas embaraçosas, feitas por alguns interessados pela história. E outros 
nem sempre interessados, mas curiosos. Perguntas angustiantes, feitas muitas 
vezes até por nós mesmos.  

 
Mas, o que é história? Para que serve a história, afinal de 

contas?  
 
A história na verdade é o conhecimento do passado, é aquilo 

que aconteceu e não mais acontecerá; a gente pode definir história, também, 
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como o estudo das mudanças acontecidas numa sociedade; o processo vivido 
pelas diferentes sociedades humanas; ou, até mesmo, a gente pode definir a 
história como a ciência dos homens e do tempo. São conceitos básicos, são 
conceitos iniciais sobre a história de uma forma geral. E, muitas vezes, as 
pessoas perguntam: mas para que serve a história?  

 
Você tem aquele trauma, aquela dificuldade da professora que 

você teve no início dos seus estudos, que lhe fazia decorar nomes, decorar 
datas, decorar fatos, talvez tenha até uma resistência com relação a história; 
mas o meu objetivo, aqui com você, além de passar a informação, é tornar você 
uma apaixonado, um admirador da história, porque a história tem uma utilidade 
muito grande, ela tem um papel muito grande, ela é muito mais do que decorar 
nomes, fatos ou eventos, ou personagens. 

 
A história serve para compreender o presente, a partir da 

experiência do passado. Para nós entendermos como chegamos até aqui, como 
somos o que somos e como nos organizamos, como vivemos, porque, no nosso 
caso, o cristianismo chegou a esse momento que está no Brasil e em todo o 
mundo; é preciso olhar para a história, compreender o nosso presente a partir 
dessa experiência do passado. 

 
Uma outra função da história, uma outra utilidade da história 

é evitar que sejam repetidos hoje os erros de ontem; existe um amigo meu que 
tem uma frase que eu gosto muito e que diz assim: “O IMPORTANTE NA VIDA 
NÃO É NÃO COMETER ERROS, PORQUE A GENTE SEMPRE VAI COMETER 
ERROS; O DESAFIO E O IMPORANTE NA VIDA É COMETERMOS ERROS NOVOS”. 
A história nos ajuda a isso, a COMETERMOS ERROS NOVOS, a não repetirmos os 
mesmos erros que foram cometidos no passado. 

 
A história tem esse papel de nos ensinar com aqueles que 

vieram antes de nós e que cometeram erros que nós, ao conhecermos a história, 
ao estudarmos a história, podemos evoluir, podemos crescer, e não cometer os 
mesmos erros que foram cometidos no passado.  

 
Uma outra utilidade da história que a gente pode aprender, é 

entender como viviam os nossos antepassados, entender o contexto da época, 
então é importante olhar para ali, para a igreja primitiva, a igreja que foi 
chamada de primitiva, a igreja do mundo medieval; não dá para olhar e avaliar 
esses momentos da história com o olhar de hoje, do Século 21; é preciso 
entender como é que eles viviam, conhecer o contexto cultural, o contexto 
histórico, o contexto social, econômico, político, porque todos estes aspectos 
tem um papel de importância muito grande nos fatos históricos gerados, nas 
decisões que foram tomadas, nos acertos e nos erros. 

 
E uma outra função da história também é formar os cidadãos 

de uma sociedade mais justa. O processo de construção, de cidadania, de 
identidade religiosa, cristã, social, passa também pela história, pela 
compreensão do processo histórico que vai ajudar a formar não só a atual, mas 
as futuras gerações, principalmente, de uma sociedade mais justa, para que 
erros não sejam repetidos, para que haja aprendizado, para que haja 
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crescimento, esses são apenas alguns exemplos de inúmeras e variadas 
respostas sobre o que a história é para que a história serve. 

 
Bom, você deve ter reparado que nas respostas a palavra 

história nem sempre é empregada com o mesmo sentido. Um observação um 
pouco mais atenta permite perceber que são atribuídas a essa expressão pelo 
menos duas significações diversas: o primeiro emprego da palavra HISTÓRIA 
aparece em respostas de como a história é aquilo que aconteceu e não mais 
acontecerá, ou a história é um processo vivido pelas diferentes sociedades 
humanas; veja, a história é entendida como uma experiência vivida pelos 
homens em sociedade; uma experiência constituída pelas diferentes maneiras 
de viver e de obter subsistência; pelas múltiplas formas de associação e de 
organização política; pelas crenças, ideias, utopias, pelos hábitos, costumes, 
pelas formas de diversão e pelas formas de trabalho. 

 
A história, na verdade, é uma experiência que a cada instante 

ela põe em evidência o conteúdo social da vida dos homens; uma experiência 
que não se modifica mais; a gente não pode mudar o passado; ou seja, a gente 
quando fala em história, uma primeira perspectiva, um primeiro sentido desta 
palavra, é entender o que aconteceu no passado; fatos reais, concretos, que 
são imutáveis, você não pode mudar o passado, você não pode mexer no 
passado, você não pode alterar o que aconteceu no passado. 

 
Então, nessa primeira significação, a gente pode falar, por 

exemplo, da experiência das perseguições aos cristãos pelo Império Romano; 
não dá para mudar o fato de que os cristãos foram perseguidos; de que os 
cristãos sofreram uma severa perseguição por parte do Império Romano por 
mais de duzentos anos; eu acho que é interessante a gente avaliar isso.  

 
Nesse primeiro significado, por exemplo, olhar para a reforma 

protestante; a reforma aconteceu, ela é um fato histórico, não há como mudar, 
a partir do processo de Lutero e até mesmo antes dele, depois dele, são fatos 
imutáveis; fatos inquestionáveis que aconteceram ao longo da história; mas em 
outras respostas a essas perguntas sobre o que é história, essa palavra ganha 
um sentido diferente, a história passa a ser o conhecimento do passado, a 
ciência dos homens no tempo, ou seja não somente o fato histórico mas o estudo 
desses fatos, o estudo das mudanças sofridas através desses fatos, dos processos 
que aconteceram, das mudanças que aconteceram. 

 
Então, neste outro significado, a história não é só o fato 

histórico em si, mas ela é a apreensão deste fato, o conhecimento dessa 
experiência, o entendimento dela, a história é muito mais do que um fato; a 
história é um conhecimento, uma ciência, é uma disciplina, é um conjunto, 
dentro da academia, das ciências humanas ou das ciências sociais, 
conhecimento que se expressa nas obras dos historiadores. 

 
Então, por exemplo, quando a gente vai estudar pegando os 

mesmos casos que eu coloquei aqui antes, as perseguições aos cristãos é um 
fato histórico. Ponto! Mas a forma de interpretar e de conhecer esses fatos ela 
é diferente. Isso vai ser experimentado, por exemplo, de acordo com o autor 
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que você escolher para estudar as perseguições aos cristãos. Uns historiadores 
são ver mais genéricos, outros vão ser mais especiais, mas há outros autores 
que vão se debruçar, se dedicar sobre este fato histórico trazendo detalhes, 
minúcias importantes, mostrar o que está por trás dessas perseguições. 

 
No mesmo, por exemplo, a reforma protestante, de acordo 

com o viés do autor, do historiador que você vai obter esse conhecimento 
histórico acerca da reforma protestante, você vai ter uma perspectiva 
diferente, um viés diferente da leitura deste fato, que foi a reforma 
protestante. Isso pode não alterar o fato histórico, mas o conhecimento deste 
fato. Se ele é de uma linha mais conservadora, de uma linha mais liberal, se 
este historiador é de uma escola mais luterana, de uma escolha mais calvinista, 
isso, de alguma forma, vai influenciar essa leitura, essa apreensão do fato 
histórico. 

 
Então, Michael de Certeau que é um teórico, ele traz essa 

ideia mesmo; que uma coisa que diferente o sentido da história é o lugar onde 
ela é produzida, onde ela é construída a partir de sua pesquisa.  

 
Neste último bloco eu quero, para a gente fechar essa 

conversa sobre o que é história, para que serve a história, neste nosso primeiro 
encontro, neste nosso primeiro programa, eu quero fechar entendendo, com 
você, o seguinte: a gente já sabe que não pode mudar a experiência vivida no 
passado, mas a gente sabe que o conhecimento dessa experiência, desse fato 
histórico, ele vai variar de acordo com o registro histórico com qual eu vou ter 
o contato, que vai ser o filtro para eu ter conhecimento dessa fato histórico. 

 
A gente pode, então, mudar o conhecimento com novos 

documentos, com a leitura diferente de antigos documentos, a partir de 
questões de interesses diversos, as vezes uma nova teoria, um novo 
procedimento metodológico, uma nova descoberta arqueológica, pode mudar o 
conhecimento desse fato histórico, pela elaboração de um novo conhecimento. 

 
É por isso, por exemplo, que vão ser diferentes os livros que 

vão falar a partir da perseguição aos cristãos, ou descobertas de documentos 
acerca dos textos sagrados, dos manuscritos mais contemporâneo; vão tratar 
da mesma experiência histórica, mas vão fazer uma releitura, você vê alguns 
textos que tem, inclusive, essa nomenclatura, uma releitura histórica de tal 
fato, uma releitura histórica de tal documento; então é importante que a gente 
esteja sempre atento a isso;  o fato histórico não pode ser alterado, mas o 
conhecimento sobre ele pode ser alterado, pode ser ampliado, pode ser 
aprofundado e até mudado, porque se há a descoberta de um novo documento 
que ainda não havia sido achado, se há uma informação nova, se há uma 
perspectiva nova, uma nova metodologia para abordar esse fato histórico, isso 
vai mudar todo o conhecimento desse episódio, isso vai mudar toda discussão 
sobre esse fato histórico. 

 
Então, eu quero deixar para você um lembrete final, esses dois 

sentidos de história estão sempre numa estreita relação, nessas duas ideias o 
fato histórico e o conhecimento do fato histórico vão caminhar de uma maneira 
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muito próximos, de forma paralela, ou seja, a experiência histórica de uma 
determinada sociedade será sempre conhecida por alguém em um determinado 
momento. Quase sempre, pelos historiadores, muitas vezes pelos professores e 
seus alunos nas aulas de história e também, não se surpreenda, pelas pessoas 
comuns, porque, no final das contas, cada um de nós está sempre procurando 
conhecer, compreender e explicar o mundo em que nós vivemos; então, para 
isso, a gente acaba inevitavelmente recorrendo a história. 

 
Desse modo nós não apenas fazemos parte da história, mas 

entendendo nessa perspectiva, todos nós somos historiadores, todos nós não 
simplesmente conhecemos a história, mas fazemos parte da história; somos, de 
verdade, produtores de história. 

 
Por isso eu quero convidar você a trilhar pelos caminhos da 

igreja, nestes programas que teremos aqui onde vamos trabalhar sempre com 
esta perspectiva, o fato histórico e o conhecimento desse fato histórico e as 
diversas perspectivas diferentes existentes acerca dele. 

 
Mas a pergunta que talvez surja aí no seu coração, por que 

estudar a história do cristianismo? Qual a importância de se estudar a história 
do cristianismo? Qual a importância de rever mais de 2 mil anos? Em que isso 
pode mudar a nossa realidade, como isso pode mudar o nosso presente? Em que 
isso pode trazer mudanças ou transformações? Essa é uma pergunta muito 
interessante que eu quero responder e compartilhar com você, mas é uma outra 
história que nós vamos compartilhar e experimentar no próximo programa. Um 
grande abraço, que Deus abençoe você e até lá! 

 
 
Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 
Link de Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-que-e-historia/ 
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