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INTRODUÇÃO

Da importância cultural de uma História da Igreja
Uma consideração intempestiva

1. Num tempo de amnésia e de ignorância histórica programada, de
deterioração da língua e do pensamento, em que se encontram amplamente
perdidas ou assaz indistintas (na consciência do público em geral e, sobretudo,
das gerações mais jovens) as coordenadas do passado, as raízes e a
configuração multissecular da nossa cultura, é sempre oportuno e benéfico
revisitar as suas origens, aperceber-se do seu perfil profundo e bem marcado,
mesmo que seja através do percurso cronológico, sinuoso e contrastado, por
vezes indecoroso, de uma das instituições que mais marcaram a Europa, que
mais a desafiam, que mais a perturbam: a Igreja Católica.

Sabemos que a memória, por natureza, é já selectiva nos seus
processos e nos seus objectos. Mas custa-nos reconhecer, resistimos a
confessar que ela, quando nossa, se torna unilateral, partidista, defor-
madora e falsa na obediência e na rendição a preferências subjectivas,
sejam estas de hostilidade renitente ou de adesão apaixonada. Muitas
vezes, porém, nem sequer chega a ser memória, antes um novelo de
dados isolados e desconexos, de notícias soltas, de suposições nevoentas,
de preconceitos ociosos, de argumentos acríticos. E como já
argutamente, na segunda metade do século XIX, reconhecia o cardeal
John Henry Newman – “quando a lógica falha, os homens tornam-se
pessoais; é o seu modo de apelar para os seus elementos primários do
pensamento, para o seu sentido ilativo, contra os princípios e juízos de
outrem”(1) – ou seja, quanto menor é o conhecimento efectivo de um

(1) J.H. Newman, An Essay in Aid of A Grammar of Assent, Notre Dame/Londres,
University of Notre Dame Press, 1979, 1992,  288.
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objecto tanto maior é a força com que o elemento subjectivo e arbitrário
irrompe na consciência e na expressão a seu respeito, tanto maior
também a margem de erro e de falsidade do discurso.

2. E se o objecto do juízo histórico (e da memória expressa) de
muitos for, por exemplo, o cristianismo ou o catolicismo? Então o caso
agrava-se, pois esta entidade institucional, mais antiga do que todas as
nações europeias, com tamanha história, com tantos efeitos e influências
culturais, com todas as marcas da fraqueza e das contradições humanas
e com a reivindicação da sua missão divina, a ninguém permite a
neutralidade ou a indiferença.

Historiadores há, como René Rémond(2), que constatam na Europa,
nas últimas três décadas, um aumento, aparentemente orquestrado e
nutrido nos meios de comunicação, do descrédito do cristianismo,
sobretudo da Igreja Católica, e de preferência no plano intelectual.
René Rémond chega mesmo a falar de uma ‘cultura do desprezo’, de
um conformismo generalizado no sarcasmo ou na irrisão em face do
catolicismo, contra o qual todos os insultos são permitidos na imprensa,
na televisão, na literatura e nas novelas históricas, no cinema, nas artes
plásticas e performativas – enquanto se nota uma maior consideração
e deferência perante outras grandes religiões como o judaísmo, o
islamismo e sobretudo o budismo(3)!

Nos Estados Unidos, dois autores, Vincent Carroll e David Shiflett(4),
denunciaram também, há pouco, no contexto do politicamente correcto
e de um secularismo militante e fundamentalista, o facciosismo
anticristão nos meios de comunicação, a perda da memória e de uma
perspectiva correcta quanto ao papel do cristianismo e das Igrejas na
história, sobretudo nos temas relativos à fundação do Ocidente, à

(2) René Rémond, Le christianisme en accusation, Paris, Desclée de Brouwer
2000, pp. 24-26 ; e ainda: Religion et Société en Europe. La sécularisation aux XIXe et
XXe siècles 1789-2000, Paris, Seuil 1998.

(3) Mas será tal respeito indício de tolerância ou disfarce da mais rematada hipo-
crisia? Quase apetece dizer: se alguém ataca o judaísmo, expõe-se logo à acusação de
ser anti-semita (quem apreciará este apodo colado ao seu nome?); se vilipendia o
islamismo, talvez isso signifique uma ameaça à sua integridade física (na situação
actual, quem gostará de sentir sobre si o peso de uma fatwa?); se escarnece do cristia-
nismo, parece dar mostras de abertura e largueza de espírito (quem não gostará de
semelhante rasgo?). Não é difícil adivinhar o gesto menos perigoso!

(4) Vincent Carroll & David Shiflett, Christianity on Trial. Arguments against
Anti-religious Bigotry, S. Francisco, 2002.
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abolição da escravatura, à importância da matriz cristã para a
emergência da ciência moderna, à atitude em face do ambiente e ao
revigoramento da ideia democrática. Tratar-se-á apenas de uma das
muitas guerras da cultura que, segundo Max Weber, é ‘politeísta’ de
jeito e feição?

3. É um facto: existe hoje uma ruptura entre o Evangelho e a cultura.
A Igreja já há muito deixou de ser a matriz da sociedade e também se
vai dando conta de que, no fundo, a “cristandade” foi, em grande parte,
um mito, e de que o Ocidente nunca de todo se deixou cristianizar. A
mensagem bíblica, apesar da sua penetração transformadora no espírito
ocidental, viveu sempre em tensão com os pressupostos da cultura greco-
-romana e também com o fundo pagão da alma europeia. O panteão
desta última nunca ficou de todo vazio sob o domínio e a presença do
Deus de Israel e do cristianismo e, hoje, após o colapso das várias
“religiões seculares” dos últimos cento e cinquenta anos – naciona-
lismos, marxismos e comunismos, fascismos – e em pleno torpor
metafísico do culto do consumo e da mercadoria enche-se de novas
divindades, algumas delas repristinações caricatas de antigos deuses
tribais por grupos neopagãos de europeus ou ocidentais espiritualmente
atarantados(5).

O resultado deste intrincado processo, que arrasta a civilização
inteira, as suas instituições, os grupos e os indivíduos, é a marginalização
do catolicismo, a indiferença perante os seus conteúdos ou o seu anúncio,
uma espécie de “extraculturação” sua. Significa esta expressão que as
referências da Igreja emigraram do campo social, se diluíram na
atmosfera cultural dominante, se esfumaram no seu significado ou na
sua relevância, se perderam no meio da troada dos inúmeros ruídos
que ressoam na nossa atmosfera espiritual. Se, como referiu o filósofo e
teólogo F.D.E. Schleiermacher, nas primeiras décadas do século XIX,
“o cristianismo foi criador de linguagem, foi e é ainda um espírito
linguístico potenciador, sem jamais – providencialmente – se ter deixado
anexar pela verdade helénica”(6), então um dos sintomas mais gravosos
do turbulento devir espiritual dos nossos dias é a ininteligibilidade cada
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(5) É um espectáculo interessante, ao mesmo tempo ilustrativo e confrangedor,
vaguear e voltear pelos muitos sítios da rede electrónica global, dedicados ao
neopaganismo!

(6) F.D.E. Schleiermacher, Ermeneutica (“Testi a fronte” 25), Milão, Bompiani
2000, p. 64-65.
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vez maior com que a mensagem cristã, as alusões, figuras, imagens e
expressões bíblicas, litúrgicas e teológicas deparam no discurso comum
e, dentro do recinto peculiar da escola, nos ecos da literatura; e ainda
a sua insignificância crescente para a consciência individualista,
normalizada, cortada de qualquer universalidade, do cidadão médio.

Assistimos, depois, à plena tribalização da sociedade, com reflexos
também dentro da própria Igreja, onde se multiplicam grupos
extremados nas suas posições e se assiste a um certo divórcio entre a
hierarquia e o corpo dos fiéis, onde se sente e se vive uma generalizada
crise de transmissão, de persistência e de fidelidade ao que foi recebido,
devido à ruptura social, à dificuldade de unificação e de harmonia da
vida individual nas estruturas sociais da formação escolar, do trabalho,
da instituição familiar e do lazer; de facto, após a infância e a
adolescência, a Igreja quase perde o contacto com muitos daqueles que
antes catequizara e não chega a uma grande parte das novas gerações
justamente na altura em que nelas começam a sedimentar-se as
convicções orientadoras da existência.

Por outro lado, a “intelligentsia” ocidental, no seu halo social e na
sua influência mediática, tornou-se cristofóbica, fascinada mas também
suspeitosa diante da figura de Jesus de Nazaré que, em contraste com a
atitude dominante de respeito ou aceitação tolerante perante outros
fundadores de religiões, recebe e desperta em muitos, como resposta
ao seu desafio indeclinável, o sarcasmo, a injúria e a construção
delirante de biografias ou interpretações da sua pessoa sem qualquer
fundamento na realidade histórica e nascidas apenas de uma
manipulação impudente dos textos, muito ao sabor da indiferença
veritativa da mentalidade pós--moderna e de acordo com os ditames da
sua alquimia niilista. É uma elite intelectual perplexa perante o fenómeno
religioso em geral, que ela não consegue, ou nem sempre quer entender
bem; e, na situação presente (e perigosa) de recrudescimento anómalo
e extra-institucional do religioso, começa a ser estouvada e pouco séria;
é também uma elite ferida e ressabiada, porventura cheia de
ressentimento ou a marinar no niilismo, após o fiasco de todas as
aventuras da ideologia moderna, de direita ou de esquerda, burguesa
ou revolucionária, que desaguaram em formas totalitárias e violentas.

Compreende-se assim o seu pasmo em face de um objecto herme-
nêutico estriado, como é o cristianismo nas suas múltiplas formas
históricas, ou perante a imensa ambiguidade civilizacional do
catolicismo com o seu peso institucional, o seu exercício da autoridade,
as suas aparentes inércias, e também a sua capacidade inegável e
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invejável de superar crises. A tentação é então fornecer interpretações
simplistas e predominantemente pejorativas, exagerar as sombras ou
as manchas (que também são reais), admitir por vezes um injustificável
e falso determinismo noético (os famosos efeitos autoritários do “mono-
teísmo”!), ocultar e silenciar as realizações culturais genuínas ou
ignorar o marco condicionante, estruturador ou estimulador do
cristianismo e da Igreja que indirectamente, com o seu imaginário,
fertilizou a fantasia e levou à concepção e à criação de grandes obras
culturais de conteúdos muitos diversos.

Há mesmo quem arme em profeta e afirme que o cristianismo, tal
como o marxismo, teria já tido o seu tempo (mas aqui confunde-se o
nosso tempo curto com o tempo longo, as conjunturas económicas, as
correntes sociais e os factos políticos do presente com a longa duração,
com a teimosa e exasperante sobrevivência das crenças); ou que ele
caminha para o seu termo, dada a queda vertiginosa da prática religiosa
dos que se dizem católicos (mas também aqui a afirmação da iminente
situação minoritária do cristianismo não passa de wishful thinking, é
refutada pelos dados e pelas estatísticas, não atende à realidade dos laços
intermitentes que unem ainda muitos à Igreja na celebração dos grandes
momentos da existência – nascimento, matrimónio, baptismo, morte).

Há igualmente quem continue aferrado ao dissídio ou à contradição
entre fé e razão, na senda de Diderot, Voltaire, Condorcet, Paine e Comte
e de muitos outros; mas trata-se de ‘mamutes’ epistemológicos, soletrando
epigonalmente a cartilha do Iluminismo, do seu “intelecto celibatário”,
guiado pelos interesses subjectivos e pela paixão do poderio e da
dominação, separado da torrente multidimensional e multinivelada da
vida que ninguém controla ou cognitivamente abarca. Não atendem aos
inúmeros matizes da nossa linguagem perita em muitos usos e géneros de
discurso, radicada nas múltiplas formas de vida com seus pressupostos,
suas regras, seus consensos; e escapa-lhes que a nossa racionalidade,
mesmo a científica, está adstrita a tradições. E, bem vistas as coisas, dão
provas de uma falta de atenção e de sensibilidade cultural ao que hoje
acontece, pois o tema das relações entre ciência e religião, ciência e fé
cristã, é agora um campo de intensíssima e fecunda reflexão, e até dos
mais activos e promissores; e, claro, dentro do inesperado e surpreendente
desvelamento ôntico e factual da complexidade misteriosa do universo,
por parte de muitas ciências.

4. É por esta e outras razões que uma história da Igreja tem
importância cultural. Nada saber, por exemplo, da questão socrática
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ou platónica, da revolução copernicana, da crise das ciências no final
do século XIX, das principais obras literárias do “cânone ocidental”
(Harold Bloom), das grandes obras musicais ou pictóricas, do estilo
barroco ou do expressionismo, da teoria da relatividade, do código
genético e do princípio antrópico, etc. (a enumeração é arbitrária!) é
um sintoma indiscutível de profundas lacunas no âmbito da cultura. E
não saber situar as verdadeiras “raízes” dos direitos humanos, do sujeito
moderno, da emancipação da mulher, da separação entre religião e
política, do núcleo forte da ideia democrática, da origem, do
desenvolvimento e dos géneros literários da Bíblia, das suas formas, da
sua redacção, ou da sua influência e dos seus ecos nas literaturas
europeias – o que será?

Se a história, como diz Sir Owen Chadwick, reputado historiador
do cristianismo, “mais do que qualquer outra disciplina liberta a mente
da tirania da opinião presente”(7), então um conhecimento moderado,
como o facultado pelo trabalho de J. Derek Holmes e Bernard W. Bic-
kers, pode servir de remédio e de correcção a muitas opiniões falsas,
difundidas no espaço público, nos meios de comunicação, no jornalismo
e nas falanges de uma intelectualidade, por vezes, preguiçosa no que
toca ao conhecimento do objecto da sua crítica ou do seu ataque.

5. Eis então por que é importante uma história da Igreja.
a) Ela é, antes de mais, um acto de cultura. Ilumina, clarifica,

enquadra. Traz à luz factos geralmente ignorados não só do grande
público, mas também da maioria dos cristãos, que a ignoram nas suas
linhas fundamentais; arroja luz sobre acontecimentos mais ou menos
conhecidos, ajuda a debelar preconceitos, por vezes secularmente
alimentados, se não por má-fé, ao menos por desconhecimento ou
indolência mental.

b) Ela é um esforço de compreensão em face da instituição mais
duradoura do Ocidente; porventura, da mais ardentemente amada e
também da mais odiada e detestada, porque, apesar de pecadora, de
multimodamente infiel à sua própria missão, não desarma da exigência
que a habita e da denúncia da corrupção humana que também a mina,
a desonra e a expõe aos ataques dos seus adversários, por causa das
suas frequentes deslealdades à mensagem do Evangelho que, por
vocação e ofício, deve anunciar; e ainda – quem sabe? – da mais

(7) Citado no prefácio dos autores da obra aqui proposta.



13

abominada ou, pelo menos, criticada por resistir e não acompanhar o
“espírito do tempo”. Poucas instituições haverá, decerto, que tantas
ondas tenham levantado – de afecto e de aversão, de assombro e de
despeito, de amor e de ódio, de admiração e vitupério. O seu itinerário
histórico impressiona inclusive os seus inimigos. Presidiu, após o
colapso do Império Romano do Ocidente, à criação progressiva do nosso
espaço civilizacional relativamente homogéneo, que superou o regime
tribal dos antigos povos europeus, mas sem abafar a originalidade pe-
culiar de cada um; transmitiu conjuntamente, no meio das convulsões
dos tempos históricos, o legado bíblico e uma boa parte da herança
greco-latina, não obstante as suas discordâncias internas e as suas
tensões insolúveis, mas também as suas assonâncias secretas e as suas
cumplicidades fecundas; tornou-se a matriz espiritual da Europa du-
rante a Idade Média, precisamente na altura do nascimento e da
constituição das futuras nações europeias; embateu na ambiguidade
extrema e fértil dos tempos modernos, para cuja riqueza também
contribuiu, mas de cujos ataques foi igualmente alvo preferencial; figura
hoje, simples parceiro entre parceiros, no contexto da globalização e
no recinto vacilante da pós-modernidade, com seus riscos, suas
incertezas e imensas perplexidades.

c) Ela pode ser um factor de ilustração política, de informação sobre
as causas das fracturas e feridas profundas no tecido cultural da Europa,
sobre dicotomias que assediam os séculos – por exemplo, Oriente e
Ocidente, mundo latino e Bizâncio ou os herdeiros do espírito bizantino,
civilização cristã e islamismo, catolicismo e protestantismo. Arroja luz
sobre as tensões seculares entre o poder espiritual e o poder temporal,
o sacerdotium e o imperium, que na cidade antiga, com a sua religião
de Estado, estavam unidos, mas que a fé cristã separa como realidades
distintas, não obstante o fascínio sempre presente e tentador do esquema
pagão que sacraliza o poder político. Pode ainda esclarecer em parte a
origem e o perfil histórico das nações europeias, o conflito, por vezes
agudo, entre os nacionalismos e o ultramontanismo ou centralismo
romano, a emergência da secularização, a luta contra a escravatura.

d) Ela é, por fim, um meio de autoconhecimento cultural, porque
ilumina a ligação entre os valores nucleares da nossa civilização e a
sua nascente na matriz cristã: a crença na dignidade e no preço ilimitado
do ser humano, o carácter livre e autónomo do sujeito moderno e o
abismo da sua subjectividade, a exigência moral da democracia e do
seu igualitarismo de base, a ideia de direito natural, o significado do
direito das nações, o reconhecimento da dignidade e liberdade da mulher
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como o fermento explosivo para a sua emancipação, coarctada desde
sempre pelo patriarcalismo de todos os antigos povos europeus.

Pode, pois, dizer-se: quem não conhece medianamente a história
da Igreja, o seu entrosamento com a história política e social, os vários
episódios da colisão entre o poder temporal e o poder espiritual e das
suas tentativas de mútua instrumentalização, a longa prática de uma
“pastoral do medo” (segundo o historiador católico Jean Delumeau(8),
a gritante contradição entre a liberdade da consciência e da fé e a
realidade da Inquisição, corre o perigo de ignorar, em boa parte, os
elos e os veios profundos da Europa; talvez não entenda de todo os
conflitos espirituais que a habitam e que lhe dão aquele ar tão típico de
civilização inquieta e insegura, autoquestionadora e nunca consigo
reconciliada, sempre dividida, violentamente repartida entre as
antagónicas atracções da transcendência e da mais radical imanência,
com todas as repercussões que essa luta interior encontra nas artes, na
filosofia, na literatura e na política.

Fica talvez sem descobrir o laço secreto entre o acento encarnacional
da fé cristã e a valorização do corpo, hoje ameaçado como nunca pela
manipulação técnica, com o consequente enaltecimento do valor
espiritual da carne, da imagem, da matéria, e a sua influência indirecta
nas artes, sobretudo na pintura, não só de temática religiosa, mas até
de motivos do quotidiano, como aconteceu na pintura flamenga do século
XVII. Talvez não chegue a vislumbrar o nexo entre a intencionalidade
do tempo bíblico, linear, não cíclico, de giro escatológico e virado para
o futuro, e a ideia ou a ideologia do progresso, a qual, como vários
outros modernos messianismos secularizados, se esvaziou e encara hoje
o vazio e o nada(9).

Talvez não consiga entender, como algures sugeriu Th. W. Adorno,
porque é que só numa cultura como a europeia, de fundo cristão, emergiu
e se desenvolveu um género de arte musical que, no seu percurso secu-
lar, a partir do canto gregoriano no reino dos Francos, na rica e tensa
interacção entre a música litúrgica e a música profana, sobretudo desde
o século XIII, desabrochou, floresceu, frutificou e explodiu
autonomamente em inúmeros géneros, formas e estilos.

(8) Cf., entre outros escritos, Jean Delumeau, L’aveu et le pardon, Paris, Fayard,
1964, 1992.

(9) Para uma visão profunda da modernidade e do seu destino espeiritual, cf. o
opúsculo de Sergio Quinzio, Radici ebraiche del moderno, Milão, Adelphi Edizioni,
1990.
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E também não se surpreenderá, por isso, com a criação das
universidades medievais e com a institucionalização da filosofia –
fenómeno sem paralelo, por exemplo, no mundo islâmico – a qual foi,
por muito tempo, o alicerce do saber europeu, da jurisprudência, da
medicina, da teologia, e preparou assim, a longo prazo, a atmosfera, a
habilidade e a maturidade intelectual para a emergência de outro saber,
desta vez com uma ligação ao pragmático e escudada na matemática:
a ciência moderna.

6. É verdade que a Igreja assiste hoje à morte do cristianismo
sociológico e vê diminuir o número dos seus membros no velho
continente europeu, mergulhado numa rápida erosão da prática eclesial,
desencadeada decerto pelo afecto antiautoritário, pela privatização pós-
-moderna da opção religiosa e pela sua busca de espiritualidades
alternativas, pela desconfiança generalizada em face dos pilares da
sociedade – não só as Igrejas tradicionais, mas também a política e até
a ciência. Mas, de acordo com as estatísticas, o cristianismo cresce nas
Américas, na África e na Ásia, onde o aguarda porventura um porvir
cheio de promessas. A Igreja, longe já há muito – e ainda bem – do seu
antigo poder temporal, vê-se remetida pela transformação e pelo cenário
movente da história, mas também por um discernimento espiritual cada
vez mais desperto, para a sua tarefa e a sua missão de guia, num mundo
em que a sua voz quase se perde no meio de muitas outras vozes,
aparentemente mais atraentes.

Mas aproveitou a lição da história; sem renunciar ao núcleo da sua
mensagem – para ela inegociável – e cultivando a continuidade com as
suas origens, sabe que não se confunde com nenhuma cultura particu-
lar e continua a revelar uma grande capacidade de acomodação e
aculturação. Aprendeu igualmente a demarcar-se do conservadorismo
social e do nacionalismo a que muitas vezes esteve ligada, no seu
percurso temporal e, graças à sua evolução interna, contribuiu, inclu-
sive, para debilitar os argumentos do anticlericalismo militante. Por
outro lado, não hesitou em pedir perdão pela violência por ela ou pelos
seus membros exercida ou justificada noutras épocas, confessa as suas
fraquezas, as suas infidelidades, ao contrário das nações que, nos seus
passados de violência, divisam grandeza, ou das ideologias que, para
se imporem, justificaram a eliminação de milhões de vítimas.

*
*  *
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Uma História da Igreja, como a presente, talvez ajude a compreender
porque é que ela, como instituição e comunidade de fé, nunca se limita
a seguir o “espírito do tempo”, essa nuvem de conteúdos baços e voláteis
que roubam a distinção e o recorte nítido das coisas e dos
acontecimentos, essa atmosfera anónima e despersonalizadora que hoje,
assediando os meios de comunicação e dali a todos se difundindo,
propala sobretudo a questão da autonomia, do prazer e do poder, antes
da questão do sentido e do não-sentido, a qual, segundo P. Ricoeur, é
anterior(10).

 Mas, a tal respeito, duas observações apenas: uma, cheia de humor
e de justeza, é do teólogo anglicano William Ralph Inge (1860-1954):
“Quem se casa com o espírito do tempo depressa fica viúvo”. Outra do
filósofo francês, Michel Meyer: “O espírito do tempo raramente é o
tempo do espírito”(11). Compreende-se, pois, que a Igreja tente auscultar,
no reconhecimento da sua fragilidade, os sinais dos tempos e de cada
época, mas jamais andará a reboque do “espírito do tempo” de qualquer
idade. Incumbe-lhe antes ser uma Igreja da parceria e não da rivalidade,
do encontro e não da envolvência obsessiva, dos sinais e não do número.
Não por medo, e por automatismos de fuga, mas em virtude da sua
“sacramentalidade”, sem a obcecação das estatísticas ou das
audiências.

O volume de J. Derek Holmes e de Bernard W. Bickers conta já, no
mundo anglo-americano, múltiplas edições e reimpressões. Na última,
agora vertida para a nossa língua, acrescentou-se um postscriptum de
Peter Hebblethwaite e um apêndice final de Peter Doyle sobre ‘a Igreja
no mundo pós-moderno’. A aceitação e a difusão que teve devem-se às
suas qualidades internas: oferece uma síntese feliz, breve e densa do
devir eclesial no seu enredamento com a história política, social e cul-
tural da Europa; é uma obra de confiança e de grande lucidez, de linhas
claras e objectivas. Termina em pleno pontificado de João Paulo II, de
que já tenta fazer um balanço crítico.

Artur Morão

(10) Cf. Thomas De Koninck, A Nova Ignorância, Edições 70, 2003, p. 14.
(11) M. Meyer, Comment penser la réalité ?, Paris, PUF, 2005, p. 46.



383

Introdução ..............................................................................................7

Prefácio dos autores .............................................................................19

Agradecimentos dos autores ................................................................20

CAPÍTULO 1– Os primórdios da história da Igreja cristã:
das origens até 461 ..........................................................................23

CAPÍTULO 2 – A evolução da Igreja ocidental e a sua separação
definitiva da Igreja oriental (461-1198) ...........................................61

CAPÍTULO 3 – Papismo e conciliarismo (1198-1455) ..........................99

CAPÍTULO 4 – A Reforma protestante e o progresso
da Reforma católica (1455-1648) ................................................. 139

CAPÍTULO 5 – A época do racionalismo e do absolutismo
(1648-1789) ................................................................................. 199

CAPÍTULO 6 – A Igreja, a Revolução e a reacção (1789-1914) ........ 239

CAPÍTULO 7 – A Igreja e o mundo moderno (1914-1978) ................ 289

Posfácio de Peter Hebblethwaite ...................................................... 329

A Igreja no mundo pós-moderno, por Peter Doyle ......................... 337

Os acontecimentos mais importantes da história da Igreja ............. 355

Os papas e os seus papados .............................................................. 357

Bibliografia ....................................................................................... 363

Índice de nomes e de termos ............................................................ 373

ÍNDICE


