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Catolicismo 

O catolicismo está ligado aos primeiros passos dados na história do 
cristianismo. Nascida após o dia de Pentecostes (ressurreição de Jesus) foi 
perseguida em seus primeiros anos de vida, até quando o Imperador Romano 
Constantino liberou o culto a Deus.  

Nos anos entre 1000 e 1500, houve uma movimentação que desvirtuou os 
ensinamentos católicos. Chefes de igreja tornaram-se políticos, condes, barões, reis, 
buscavam muito dinheiro para construção de igrejas e palácios, e até mesmo manter 
os seus exércitos. Aqui começou a ligação entre política e religião.  

Já no século XII, houve uma grande renovação. Muitos cristãos abandonaram 
suas riquezas para se dedicarem aos pobres, como por exemplo, São Francisco de 
Assis, Santa Clara, São Domingos, e entre outros.  

A Denominação da Igreja Católica de Roma ou Igreja Católica Apostólica 
Romana, dar-se pelas seguintes características: a Unidade; a Santidade; a 
Catolicidade e a Apostolicidade.  

Suas crenças são baseadas na Bíblia. Os católicos acreditam que Jesus é o 
Filho de Deus e também atribuem grande importância à Virgem Maria, mãe de Jesus.  

 
Aos domingos, os católicos geralmente assistem a uma cerimônia religiosa 
chamada missa. Além disso, têm rituais especiais para expressar sua fé, 
chamados sacramentos, que são sete ao todo. Um deles é a comunhão. 
Durante a missa o padre abençoa a hóstia (uma rodela de pão pequena e 
muito fina), que passa a ser considerada o corpo de Jesus. A hóstia é 
ingerida pelos fiéis durante a comunhão. Outro sacramento é a confissão: a 
pessoa conta a um padre, em segredo, os pecados que cometeu, pedindo 
perdão a Deus.1 
 

O Papa é o chefe da Igreja Católica. Ele é eleito pelo Colégio dos Cardeais, 
dentre os próprios membros do colégio, cujo procedimento de eleição é chamado de 
Conclave. Ele governa a partir da Cidade do Vaticano, um estado independente no 
centro de Roma.  

Existem sete sacramentos da Igreja Católica: Batismo; Confirmação; Eucaristia; 
Penitência ou reconciliação; Unção dos enfermos; Ordem; Matrimônio.  

Por muitos séculos, a instituição governou muitos países juntamente com a 
política. A Religião Católica Apostólica Romana foi a religião oficial do Brasil até a 
Constituição de 1946 que expressamente determinou a proibição da União, Estados e 
Municípios de embaraçar cultos religiosos.  

Contudo, hoje, o que vemos é uma Religião que busca resgatar os seus fiéis. O 
atual Papa, Francisco, viaja ao redor no mundo levando as mesmas mensagens de Fé 
do Catolicismo, porém, com uma nova roupagem, atingindo não só os católicos como 
todos aqueles que acreditam em um Deus e seus ensinamentos.  
 
 
         Feito por: Mariana Velho 

 

                                                                 
1  Extraído do site: < http://escola.britannica.com.br/article/482389/catolicismo > 

http://escola.britannica.com.br/article/482389/catolicismo
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