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I - USO DE FONTES/COMUNICAÇÃO 
 

Doc. 1 – A mensagem do Cristianismo Primitivo 

Jesus ensinava as pessoas a amarem a Deus e aos seus semelhantes com toda a força de seus corações e de 

suas mentes. Salientava que cada pessoa deveria tratar as outras, como gostaria de ser tratada por elas. Ensinava os 

que o ouviam a não reagirem quando atacados: "A quem te esbofetear a face direita, oferece também a esquerda 

(Mateus 5:39). 

Numa época e numa região em que vigorava a chamada Lei de Talião - "olho por olho, dente por dente" - 

Jesus pregava o perdão entre os seres humanos. Isso pode ser considerado uma verdadeira revolução. 

Wikipedia 

1.1. – IDENTIFICA os ideais cristãos presentes no Doc. 1. 

 

1.2.  – EXPLICA um desses ideais. 

 

 

 

 

1.3.  – MOSTRA a importância das ideias cristãs. 

 

 

Doc. 2 – O Cristianismo religião oficial do Império Romano 

Constantino é conhecido por cristianizar o Império Romano. Escolheu o dia 25 de Dezembro  para 
celebrar o nascimento de Cristo e assim combater as festividades pagãs, e ainda hoje o Natal é uma das 
festas mais importantes do Mundo. Ele só se baptizou no final da vida, para que todos os pecados fossem 
perdoados. Até o dia da sua morte, em 337 d.c., Constantino usou o título pagão de Sumo Pontífice, o chefe 
supremo em assuntos religiosos. Hoje esse título é usado pelo Papa 

O imperador romano Constantino influenciou em grande parte a evolução e crescimento igreja 
cristã, tornando-se nesta época Igreja Católica Apostólica Romana. Grande parte das tradições desta Igreja 
vai ser criada por ele, em 321 fez com que o domingo se tornasse num dia de repouso para os cristãos, em 
honra à ressurreição de Jesus Cristo. Com este imperador podemos dizer que o Império Romano 
cristianizou-se e ao mesmo tempo o Cristianismo romanizou-se. 

Alcino Raposo, 2010 
 

1.4. – INDICA duas medidas tomadas por Constantino que cristianizaram o Império Romano, 

presentes no Doc. 1. 

 

1.5.  – RETIRA do texto uma frase que demonstre que Constantino poderá ter continuado a ser pagão. 

 

 

1.6. - IDENTIFICA 2 heranças deixadas por Constantino. 
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