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Olá, é uma alegria está com você aqui, mais uma vez no 
PROGRAMA HISTÓRIA DA IGREJA. Eu sou o Pastor Marcelo Santos e tenho a 
alegria de está com você para juntos caminharmos pela história da igreja e 
aprendermos um pouco mais sobre esta história que nos trouxe até os dias 
atuais. E hoje nós vamos conversar sobre o Império Romano, sobre este 
contexto onde vai surgir o cristianismo; se você já leu ou teve o privilégio de 
ler o Novo Testamento você vai perceber que o início do cristianismo, o início 
da história da igreja registrado ali nos Evangelhos, ele está inserido no contexto 
do império, do domínio do romano. 

 
No último programa nós conversamos sobre esta transição, 

como acontece a mudança, ali do Antigo Testamento, quando o judaísmo, o 
povo judeu está debaixo do Império Persa. Como acontece essa transição? 
Falamos aí sobre a revolta de Judas Macabeu e como acontece a ascensão do 
Império Romano para que se encontre esse contexto. Mas, como era o Mundo 
Romano, o mundo Greco-Romano, onde vai surgir o cristianismo? 

 
Muitos conflitos políticos vão acontecer entre os anos 133 e 

27, antes de Cristo, e eles vão desintegrar todo esse processo, até de República 
que havia, e vão dá origem a esse Império Romano como nós conhecemos. A 
partir do ano 31, antes de Cristo, vai surgir uma nova forma de governo que vai 
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ser exercida pelo comandante do exército; o personagem que nos chama a 
atenção é Otaviano que vai ter uma vitória militar e vai estabelecer esse novo 
formato de governo exercido pelo comandante do exército; você já deve ter 
ouvido falar da PAX ROMANA, que é estabelecida neste período, a partir do ano 
27, antes da era Cristã. 

 
Neste contexto político em que o Império Romano está se 

organizando, havia a figura do Senado, muito parecido com o que temos hoje 
em nossa nação; e esse Senado vai conceder a esse imperador, esse novo líder, 
o título de AUGUSTO. O que é que significa AUGUSTO? A palavra AUGUSTO 
significa abençoado. É interessante perceber que até esse momento esse nome 
AUGUSTO só era atribuído aos deuses; e, partir deste momento, ela é atribuída 
ao imperador romano. O que isto significa? Que implicação isto traz? A 
implicação é que a partir deste momento o imperador romano passa a ser 
tratado como uma divindade, como um deus, e o culto ao imperador começa 
ser uma prática muito comum dentro do Império Romano. 

 
AUGUSTO, este título que o imperador vai receber, ele era o 

primeiro dos romanos, o primeiro do Senado; ele tinha todos os poderes civis, 
todos os poderes militares, era praticamente uma divindade. Então era quase 
alguém infalível, alguém que não podia ser contestado, alguém que não podia 
ser questionado. E ele tinha esse papel religioso, também; ele era, então, o 
chefe político, o chefe militar, mas também, a partir deste momento, a figura 
do imperador passa a ser o chefe, um líder religioso da nação. Descendente de 
Júlio César, AUGUSTO e seus sucessores vão usar este nome, CÉSAR, como nome 
de família; por isso que vários imperadores romanos vão ter esse nome, vão ser 
reconhecidos pelo CÉSAR. 

 
Dai a CÉSAR o que é de CÉSAR. CÉSAR é um nome familiar, 

seria como uma dinastia dentro do Império Romano. Dentro desta estrutura 
política-romana, a gente percebe que o imperador vai designar vários 
representantes, porque o império era muito grande. O Império Romano tinha 
conquistado, tinha sido formado, melhor dizendo, por muitas conquistas e a 
área territorial era muito grande. E aí, o que imperador faz? Ele nomeia 
representantes com níveis de poder diferentes, com representatividades 
diferentes, nas diversas províncias, nas diversas regiões, e a principal 
preocupação, a principal responsabilidade destes representantes era a defesa 
das fronteiras e a manutenção da ordem pública, além, obviamente, da 
cobrança de direitos, de impostos, a Administração da Justiça, algo muito 
parecido com o que a gente vive hoje. 

 
Interessante, o nosso direito é o direito romano, as nossas leis, 

brasileiras, são baseadas no direito romano; e quando a gente olha para esse 
período do Império Romano consegue perceber muitas similaridades com este 
período. Então estes representantes tinham esse poder de julgar, de cobrar 
impostos, de legislar, da manutenção da ordem pública, até porque por conta 
deste domínio, desta formação que o Império Romano tinha, os governantes 
tinham este papel importante de legislar e principalmente manter em ordem 
as províncias, porque na verdade o Império Romano era um grande barril de 
pólvora. 
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Como ele tinha sido formado por nações conquistadas, por 
nações dominadas, muitas delas ou pelo menos algumas delas, desejavam a sua 
independência; desejavam superar o domínio do Império Romano, de deixarem 
o jugo romano. 

 
A província da Judeia, que é o que nos interessa para o nosso 

contexto aqui, ela era governada por um sistema colonial, mas ela tinha 
algumas regalias do império, principalmente no período em que Jesus vai surgir 
ali e vai realizar o seu ministério; o imperador permitia que algumas províncias 
imperiais tivessem o privilégio de ter a sua religião preservada e é o caso dos 
judeus. É por isto que a gente percebe que apesar do culto ao imperador ser 
obrigatório, para os judeus, por exemplo, ele era opcional, ele era facultativo, 
até porque os judeus não representavam uma ameaça; era uma religião de 
difícil acesso, de difícil conversão, não era uma religião convencionista ou 
proselitista.  

 
Então, aquele que era o representante ou procurador 

responsável por esta província nesta região da Judeia, se preocupava mais com 
questões financeiras e questões institucionais; já as leis de conduta, de religião, 
ficavam sob a responsabilidade do Sinédrio, na figura do Sumo Sacerdote, que 
mais se relacionava com política do que com as coisas do templo.  

 
A gente percebe esta estrutura dos judeus que vai se 

politizando, a figura do Sumo Sacerdote como líder político da nação judaica, 
o Sinédrio tinha esta característica política de tomar decisões, de 
representatividade, eram verdadeiros partidos dentro da estrutura judaica. E o 
que chama a atenção é que o poder e a ambição, eles tinham corrompido este 
Sinédrio, e tinham tornado a imagem do Sinédrio com uma imagem de líderes 
injustos, líderes interesseiros. É esse o contexto que a gente encontra ali no 
período do Novo Testamento, do ministério de Jesus, daquelas disputas, dos 
sábios, dos mestres da lei, questionando Jesus, apertando Jesus com questões 
polêmicas, por quê? Porque Jesus era uma ameaça a estrutura de poder desse 
judaísmo dentro do contexto greco-romano. 

 
Para fechar esta temática da política, dentro do mundo greco-

romano, vale a pena a gente entender que os filhos de Herodes, que era o 
grande líder na época, conhecido como Herodes “O Grande”, eles tiveram 
poder sobre a Palestina, na primeira parte do primeiro século.  

 
Um outro líder que vale a pena a gente mencionar, citado 

inclusive no Novo Testamento, é AGRIPA. 
 
AGRIPA, diante dos judeus, o REI AGRIPA, o famoso REI 

AGRIPA, a quem Paulo se apresenta, ele diante dos judeus foi um grande 
político, porque ele vai respeitar os sentimentos religiosos do povo judeu. E 
ele, de certa forma, era apoiado pelos Fariseus, e por isto ele vai perseguir os 
apóstolos; é durante o reinado de Agripa que Tiago, filho de Zebedeu, é morto 
e é durante o reinado de Agripa que Pedro é preso e, depois, vai conseguir fugir 
pela intervenção divina, um texto que a gente conhece ali dentro do Novo 
Testamento. 
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Fora das influências dos Fariseus, o Agripa era um perfeito 
helenista romano, ele era apaixonado por construções, tentou inclusive fazer 
uma ampliação em Jerusalém, chamada de terceira muralha, mas ele não 
consegue concluí-la porque ele vai morrer no ano 44, isto está registrado lá em 
Atos, capítulo 12, versículos do 21 ao 23, quase por uma interferência divina, 
uma intervenção divina. 

 
O filho de Agripa, que é Herodes Agripa II, não vai receber os 

mesmos poderes que o pai tinha, porque ele era menor de idade para a lei 
romana; ele se tornou um procurador de Roma, residindo na Cesaréia, até 
atingir a idade adulta; depois eles vão receber de Nero alguns territórios e 
governar, por algum tempo, sem ter quase que nenhuma expressão política no 
período.  

 
A gente percebe então, neste contexto, do Império Romano 

do Novo Testamento, que havia também governadores romanos que cuidavam 
de certos interesses romanos; muitas vezes interesses de tributos, impostos e 
interesses militares. A gente pode destacar o mais conhecido deles, Pôncio 
Pilatos, que tinha esse papel de governador romano, de representante romano 
e por isto que é Pôncio Pilatos que lidera o julgamento de Jesus; ele era como 
que um representante do poder imperial, dentro desta região. 

 
Outros que vão chamar a atenção e que tem esta mesma 

função, no tempo do apóstolo Paulo, por exemplo Marco Antônio, Félix e Pôncio 
Festo, que é outro personagem que aparece no Novo Testamento. Esses, 
principalmente esses dois, vão ser responsáveis por ouvir a defesa do apóstolo 
Paulo e ficaram até impressionados com a sabedoria de Paulo; isto está 
registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. 

 
Sobre o governo de Félix, que é um personagem interessante, 

e vai aparecer ali no Novo Testamento, os judeus se tornaram hostis aos 
romanos, e já prenunciavam uma grande revolta, uma grande resistência dentro 
do Império Romano.  

 
Mas um outro aspecto que vale chamar a atenção, vale a pena 

conhecer e que tem uma contribuição importante no surgimento do 
cristianismo, é a questão da economia da época, como é que ele funcionava? 
Como era administrada a economia dentro do Império Romano, no contexto do 
surgimento do cristianismo? Mas esta é uma outra história que eu quero convidar 
você para caminhar comigo em outro programa, e eu te encontro lá, um grande 
abraço e que Jesus te abençoe. 

 
 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 
Link de Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/mundo-greco-romano-politica/ 


