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Concílios Ecumênicos



Relação entre
ECCLESIA e o CONCILIO 

Ecumênico?



CONCÍLIO é um Assembleia para 
discutir sobre a EKKLESIA.
ECCLESIA é um termo pensado por S. 
Clemente (séc II) que a define como
Assembleia dos convocados, dos 
chamados por Cristo, dos que 
respondem esse chamamento, unidos
em um conjunto de crenças, normas, 
disciplinas etc.



Uma vez formada a comunidade dos 
convocados, os cristãos ouviam a 
Palavra, repartiam e comiam o pão 
entre si e compartilhavam o pouco que 
tinham.
Aos poucos, conforme 
a demanda se organizavam em 
diaconias, em estruturas hierárquicas, 
para formar uma comunidade de 
serviço. Surge a necessidade de 
organização, sistematização, 
ordenamento etc



As comunidades cristãs dos primeiros 
séculos comungavam da 

ideia que a ECCLESIA era um corpo 
jurisdicional múltiplo e ordenado 

por uma teologia em construção, formado 
por comunidades locais

e que precisava construer pressupostos 
para se manter uma UNIDADE



Os dogmas para além de verdades instituídas, no seu 
nascimento, em sua gênese, são discursos resultantes do 
entrelaçamento e da interação do pensamento de várias 
vozes, por isso sempre novo, já que o dogma  passa a
existir após a confrontação de proposições: o embate não 
é só gerador de morte, mas cria condições para que 
venha à luz o novo. 

Quando nasce o dogma, no mesmo instante se decreta o 
nascimento da heresia. 

Os concílios ao aprovar ou reprovar enunciados 
sistematizavam o conteúdo do que deveria ser uma fé, ao 
mesmo tempo que construíam parâmetros para apontar 
aonde estava a heresia. 

Os que seguiam os dogmas perpetrados pela oficialidade 
eram considerados.

Verifica-se então que os dogmas têm um percurso de 
proposição, formulação, legitimação e, por �m, de 
perpetuação



Um concílio ecuménico é uma reunião
de todos os bispos ( epískopos ) cristãos
convocada para discutir e resolver as 
questões doutrinais ou disciplinares da 
Igreja Cristã. A palavra ecuménico deriva
do grego "οἰκουμένη", que significa
literalmente "o mundo habitado". 
Inicialmente, ela foi usada para se 
referir ao Império Romano e, 
posteriormente, passou a ser aplicado
para designar o mundo em geral. Devido
aos cismas, a aceitação desses concílios
varia muito entre as diferentes
denominações do cristianismo..



As Igrejas cristãs que se separaram das demais por causa de 
divergências cristológicas aceitam somente os concílios
ecuménicos que se realizaram antes da sua separação: assim, a 
Igreja Assíria do Oriente aceita os dois primeiros e as Igrejas
ortodoxas orientais os três primeiros.

 Até ao século IX, sete concílios ecuménicos reconhecidos
tanto pela Igreja de Roma como pelas Igrejas Ortodoxas foram
realizadas, antes da sua separação (século XI). 

Desde então, a Igreja Ortodoxa não tem reconhecido como
ecuménico mais nenhum concílio, pois não há mais a "ecumene”. 
De qualquer forma, a Igreja Ortodoxa continua realizando
concílios com a mesma autoridade dos ecumenicos, chamados
Concílios Pan-Ortodoxos.

 A Igreja Católica continuou a convocar e realizar concílios. As 
Igrejas Anglicanas, luteranas e algumas outras denominações
protestantes reconhecem os quatro primeiros concílios
ecuménicos e, em alguns casos, os primeiros sete.



O primeiro Concílio 
Ecumênico foi o de 
Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

El Primer Concilio Ecuménico fue convocado en el 
año 325 por el emperador Constantino el Grande por 
pedido de muchos obispos, a causa de la herejía de 
Arrio. El Concilio tuvo lugar en Nicea, ciudad 
principal de Bitinia. Fue presenciado por 318 padres.
O Patriarca de Constantinopla era Alexandre



O primeiro Concílio 
Ecumênico foi o de 
Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

Arrio enseñaba que Jesucristo no 
era consubstancial a el Padre, sino 
fue creado por Él, y con ello 
deformaba la doctrina de la 
Santísima Trinidad. El concilio 
condenó categóricamente esta 
herejía, compuso el Símbolo de la 
Fe, que expresa la doctrina 
ortodoxa, 
“Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού 
γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, 
ομοούσιον τω Πατρί”
Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado não criado, 
consubstancial ao Pai



O primeiro Concílio 
Ecumênico foi o de 
Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

1) definiram que o Filho de Deus 
é consubstancial (homoousious) ao 
Pai - o que significa que não é 
criado, mas que o Filho 
compartilha a essência do Pai (ou 
a Divindade). 

2) fixaram a data de Páscoa, que 
seria celebrada no primeiro 

domingo após a primeira lua 
cheia da Primavera; 

3) estabeleceram a ordem de 
dignidade dos Patriarcados: 

Roma, Alexandria, Antioquia, 
Jerusalém.



O primeiro Concílio 
Ecumênico foi o de 
Nicéia I

(26/05 a 25/07/325). 

Lo más correcto es que un obispo 
sea ordenado por todos los obispos 
de esa región. Si eso es difícil, por 
alguna necesidad o por la lejanía, 
entonces deben reunirse por lo 
menos tres obispos.

El Primer Concilio Ecuménico 
prohíbe arrodillarse desde Pascua 
hasta la festividad de la Santísima 
Trinidad.



II 

Concílio de 
Constantinopla I 

(maio a julho de 381)

Até cerca de 360, debates teológicos tratavam 
principalmente da divindade de Jesus, a segunda 
pessoa da Trindade. No entanto, o Concílio de 
Niceia não esclareceu a divindade do Espírito 
Santo, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade 
(que se tornou um tema de debate), sendo que os 
macedonianos negavam a divindade do Espírito 
Santo



II 

Concílio de 
Constantinopla I 

(maio a julho de 381)

O concílio foi presidido sucessivamente por Timóteo de 
Alexandria, Manuel da Antioquia, Gregório Nazianzeno e 
Nectario, arcebispo de Constantinopla. O concílio 
reconfirmou o Primeiro Concílio de Niceia, como uma 
verdadeira exposição de fé ortodoxa, e desenvolveu uma 
declaração de fé que incluía a linguagem de Niceia, mas 
ampliou a discussão sobre o Espírito Santo para combater 
a heresia dos macedonianos. É o chamado Credo niceno-
constantinopolitano. 



II 

Concílio de 
Constantinopla I 

(maio a julho de 381)

το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και 
Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον.

 Expandiu-se a menção do Espírito Santo no Credo 
Niceno, declarando-se que "é o Senhor, o Doador da 
vida que procede do Pai, com o Pai e o Filho é adorado 
e glorificado". 

Com isso ficou implicitamente estabelecido que o 
Espírito Santo deve ser do mesmo ser (ousia) que Deus 
Pai. Esta decisão do concílio sobre o Espírito Santo 
também deu apoio oficial para o conceito da Trindade



II 

Concílio de 
Constantinopla I 

(maio a julho de 381)

A sede de Constantinopla ou Bizâncio foi
atribuída uma preeminência sobre as 
demais logo após a de Roma, pois Bizâncio
era a Capital do Império Romano no 
Oriente.

 Que el obispo de Constantinopla tenga la 
preeminencia de honor después del obispo 
de Roma, porque esta ciudad es la nueva
Roma.



II 

Concílio de 
Constantinopla I 

(maio a julho de 381)

 O Primeiro Concílio de Constantinopla não tinha 
originalmente a intenção de ser um concílio 
ecumênico, mas apenas regional, motivo pelo qual os 
bispos ocidentais e o Papa Dâmaso I foram ignorados.

 Somente em 451, o Concílio de Calcedônia 
considerou o Primeiro Concílio de Constantinopla 
como ecumênico e só foi reconhecido pelo Ocidente 
no século VI pelo Papa Hormisda.

 E mesmo assim a validade do terceiro cânone (que 
deu ao bispo de Constantinopla a precedência sobres 
os bispos de Alexandria e Antioquia) não foi aceito 
pela Igreja de Roma argumentando-se que violava o 
cânon sexto do Concílio de Niceia, os direitos de 
Alexandria e Antioquia, nos quais o Bispo de Roma 
baseava sua autoridade no fato de ser o sucessor de 
São Pedro, e não o bispo da capital imperial



III

Concílio de Éfeso

(junho a setembro de 
431)

El Tercer Concilio Ecuménico fue convocado  por el 
emperador Teodosio II en Efeso, en el año 431, a causa de 
la herejía de Nestorio, Patriarca de Constantinopla. 

Nestorio deformó la doctrina de la Iglesia sobre la 
encarnación del Hijo de Dios al separar en Él la unidad de 
Sus dos naturalezas y al denominar a Su Purísima Madre: 
Madre de Cristo, en lugar de Madre de Dios.

San Cirilo de Alejandría se opuso a Nestorio, y primero 
quiso convencerlo, pero luego escribió sus anatemas en 
contra de aquel. San Cirilo presidió el Concilio hasta la 
llegada de los delegados de Roma, siendo a la vez el 
representante del Obispo romano. Nestorio llegó al 
Concilio, y como no se había arrepentido de su herejía, fue 
depuesto. En el Concilio había 200 padres, en su mayoría 
de Oriente.



III

Concílio de Éfeso

(junho a setembro de 
431)

Debateu sobre os ensinamentos cristológicos e 
mariológicos de Nestório, patriarca de 
Constantinopla. 

Cerca de 250 bispos estiveram presentes nele. O 
concílio Confirmou o Credo Niceno original e 
condenou o nestorianismo (ensinamentos de 
Nestório, Patriarca de Constantinopla) como 
heresia, assim como o arianismo, sabelianismo e 
pré-milenarismo (quiliasmo). 

Tal concílio ocorreu em Éfeso na Anatólia. Este 
terceiro Concílio Ecumênico é reconhecido pelos 
católicos, ortodoxos, os "velhos" católicos, 
Anglicanos e Luteranos, além de outros grupos 
cristãos.



III

Concílio de Éfeso

(junho a setembro de 
431)

Nestório, patriarca de Constantinopla, defendia que 
Cristo não seria uma pessoa única, mas que Nele 
haveria uma natureza humana e outra divina, distintas 
uma da outra; 

Argumentava que Maria deveria ser chamada de 
Xristotokos, e não Theótokos.

Assim procurou restringir o papel de Maria, como 
mãe, apenas da natureza humana de Cristo e não da 
natureza divina de Cristo. 

Os adversários de Nestório, liderados por São Cirilo, 
Patriarca de Alexandria, consideravam isto inaceitável, 
pois entendiam que Nestório estava destruindo a união 
perfeita e inseparável da natureza divina e humana em 
Jesus Cristo, isto é, acusava Nestório de heresia.



Concílio de Éfeso

(junho a 
setembro de 431)

 Oito cânones foram aprovados: 

 Cânon 1-5 condenou Nestório e seus seguidores como hereges: 
"Quem não confessar que o Emanuel é Deus e que a Santa 
Virgem é Mãe de Deus por essa razão seja anátema!" (Cânon I)

 Cânon 6 decretou a deposição do cargo administrativo e 
excomunhão para aqueles que não aceitassem os decretos do 
concílio.

 O Cânon 7 condenou qualquer desvio do credo estabelecido 
pelo Primeiro Concílio de Nicéia (325)

 Cânon 8 condenou a interferência do Bispo de Antioquia nos 
assuntos da Igreja em Chipre e decretou em geral que nenhum 
bispo deveria "assumir o controle de qualquer província que 
não tenha, desde o começo, estado sob sua própria mão ou 
predecessores [...] para que os Cânones dos Pais não sejam 
transgredidos".



Concílio de 
Calcedônia

Concílio de Calcedônia



IV 

Concílio de 
Calcedônia 

(8 de outubro 
a novembro 
de 451)

O Concílio de  Calcedônia  se realizou de 8 de outubro a 1 de 
novembro de 451 em Calcedónia, uma cidade da Bitínia, na 
Ásia Menor, próxima a Constantinopla. 

Foi o quarto dos primeiros sete concílios ecumênicos da 
história do cristianismo, sendo convocado pelo Imperador 
Marciano com finalidade de anular concílio regional de 449, 
conhecido como o II Concílio de Éfeso. 

Seu objetivo principal era afirmar a doutrina  ortodoxa contra 
a heresia ensinada por Eutiques relativa ao monofisismo. O 
concílio também declarou a dualidade humana e divina de 
Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, além de 
abordar sobre questões de disciplina e sobre a jurisdição 
eclesiástica



IV 

Concílio de 
Calcedônia 

(8 de outubro 
a novembro 
de 451)

O concílio de Calcedônia é numerado como sendo o 
quarto concílio ecumênico pela Igreja Católica, a 
Igreja Ortodoxa e a maioria dos protestantes. No 
entanto, por não concordarem com o Concilio, surgiu 
a partir dele cismas separando algumas Igrejas, 
conhecidas como: Igreja Ortodoxa Copta ou Egípcia, a 
Igreja Ortodoxa Síria, a Igreja Apostólica Armênia e a 
Igreja Ortodoxa da Etiópia.

Os seguidores do Concílio acreditam que sua mais 
importante conquista foi a definição que Jesus é 
"perfeito” tanto na divindade quanto na humanidade; 
que Jesus é verdadeiramente Homem e 
verdadeiramente Deus.



IV 

Concílio de 
Calcedônia

(8 de outubro
a novembro
de 451)

 O trabalho do concílio foi completado por uma 
série de 30 cânones disciplinares, os Antigos 
Epítomes dos quais são:

 Condenação das práticas de Simonia

 Os monges ou monjas não devem contrair 
matrimônio e, se o fizerem, devem ser 
excomungados.

 O bispo de Nova Roma (Constantinopla) gozará 
dos mesmos privilégios que o bispo da Roma 
Antiga, por causa da remoção do Império. Por 
essa razão, os [metropolitas] do Ponto, da Ásia e 
da Trácia, bem como os bispos bárbaros, serão 
ordenados pelo bispo de Constantinopla;



V

Concílio de 
Constantinopla II

5/05 a 2/06/553 

O Segundo Concílio de Constantinopla (o Quinto Concílio Ecumênico 
da Igreja) foi um concílio ecumênico realizado na cidade de 
Constantinopla (atual Istambul, Turquia) de 5 de maio a 2 de junho 
do ano 553. 

Foi convocado pelo imperador bizantino Justiniano I, com 
participação majoritária de bispos orientais; apenas dezesseis 
bispos ocidentais estavam presentes, vindos das províncias romanas 
da África Proconsular e da Ilíria, mas nenhum da Itália, de um total 
de 166 bispos

O II Concílio de Constantinopla é reconhecido tanto pela Igreja 
Católica Romana, como pela Igreja Ortodoxa Oriental e pelos velhos 
católicos

O presidente foi o bispo Eutíquio, Patriarca de Constantinopla



V

Concílio de 
Constantinopla II

5/05 a 2/06/553 

O Concílio emitiu 14 cânones cristológicos :

Existe um só Deus e Pai, do qual procedem todas as coisas, e um 
só Senhor Jesus Cristo, através do qual são todas as coisas, e um 
só Espírito Santo, no qual estão todas as coisas.

E mais 15 cânones condenando heresias

- Se alguém diz ou sustenta que as almas humanas preexistiram 
seja anátema;

- Se alguém não confessar que aquele que foi crucificado na 
carne, Nosso Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e Senhor 
da glória, parte da santa Trindade, seja anátema;



VI

Concílio de 
Constantinopla III 

(7/11/680 a 
16/09/681)

 Se lo denomina Sexto, pero fue continuación inmediata del Quinto 
Concilio, convocado por el emperador Justiniano II. 

 El Concilio comenzó sus sesiones el 7 de noviembre del año 680 y finalizó
en septiembre del año siguiente.

 La primera parte del Concilio se dedicó exclusivamente a cuestiones
dogmáticas relacionadas con la herejía monofilita, y por ello fue
convocado nuevamente el 1 de septiembre de 691 para redactar los
cánones y finalizo el 31 de agosto del año 692.

 Las sesiones tuvieron lugar en una sección del Palacio Imperial llamado la 
Trulla, y por ello estos cánones tomaron el nombre de Concilio Trullano.

 En el Concilio participaron 227 Padres y estuvieron presentes
personalmente los Patriarcas de Constantinopla, de Alejandría, de 
Antioquia y de Jerusalén. Estuvieron presentes también los representantes
del Papa de Roma, Agatón



VI
Concílio de 
Constantinopla III 

(7/11/680 a 
16/09/681)

 A contribuição fundamental do Terceiro Concílio de 
Constantinopla foi a definição dogmática a respeito 
das vontades e natureza de Jesus. Este concílio fecha, 
por assim dizer, o ciclo dos concílios cristológicos. 

 É, ao mesmo tempo, uma continuação dos concílios 
anteriores. Isso é especialmente visto quando ele 
aplica às vontades de Jesus os termos que o Concílio 
de Calcedônia aplicou às duas naturezas; 

 é uma consequência necessária, visto que vontade e 
operações são próprias de ambas as naturezas. Na 
verdade, uma natureza humana sem uma vontade 
humana efetiva seria uma natureza profundamente 
diminuída; Cristo não seria um homem perfeito.



VI

Concílio de 
Constantinopla III 

(7/11/680 a 16/09/681)

 Renovando lo establecido por los ciento
cincuenta Santos Padres reunidos en esta
ciudad imperial salvada por Dios (II Concilio
Ecuménico) y los seiscientos treinta Padres
reunidos en Calcedonia (IV Concilio
Ecuménico), determinamos: que el trono de
Constantinopla goce de los mismos
privilegios que el trono de la antigua
Roma, y como tal que se magnifique en
cuestiones eclesiásticas, siendo segundo
después éste; luego de los cuales debe ser
considerado el trono de la ciudad de
Alejandría, luego el de Antioquia, y después
el trono de la ciudad de Jerusalén.



VII
Concílio de 
Nicéia II (24/09 
a 23/10/787) 



VII
Concílio de 

Nicéia II 
(24/09 a 
23/10/787) 

O Segundo Concílio de Niceia foi o sétimo Concílio 
ecumênico do cristianismo, e o último a ser aceito tanto 
pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa. Além 
disso, também é reconhecido como tal pelos velhos 
católicos

Reuniu-se em 24 de setembro a 23 de outubro de 787 
em Niceia (local do Primeiro Concílio de Niceia; 
atualmente İznik na Turquia). 

O tema foi a legitimidade da veneração de imagens de 
santos  que tinham sido suprimidos pelo édito do 
Império Bizantino durante o reinado de Leão III, o Isauro
(r. 717–741), seu filho, Constantino V (r. 741–775)  havia 
reprimido definitivamente a veneração de imagens  no 
então Concílio de Hieria (754)



VII
Concílio de 

Nicéia II 
(24/09 a 
23/10/787) 

 O concílio emitiu uma declaração de fé sobre a 
veneração das imagens sagradas. Onde foi
determinado que:

Como a cruz sagrada e vivificante está em toda a 
parte configurada como um símbolo, assim
também as imagens de Jesus Cristo, da Virgem
Maria, dos santos anjos, bem como das dos santos 
e outros homens piedosos e santos, devem ser 
incorporadas no fabricação de vasos sagrados, 
tapeçarias, vestimentas, etc., e expostos nas
paredes das igrejas, nas casas e em todos os
lugares visíveis, à beira da estrada e em toda
parte, para serem reverenciados por todos que 
pudessem vê-los. 



VII
Concílio de 

Nicéia II 
(24/09 a 
23/10/787) 

 A clara distinção entre a adoração oferecida a 
Deus e aquela concedida às imagens pode muito 
bem ser vista como resultado da reforma 
iconoclasta. 

Os vinte e dois cânones elaborados em 
Constantinopla também serviram de reforma 
eclesiástica. A manutenção cuidadosa das 
ordenanças dos primeiros concílios, o 
conhecimento das escrituras por parte do clero e o 
cuidado com a conduta cristã são necessários, e o 
desejo de renovação da vida eclesiástica é 
despertado.

fez vários decretos sobre disciplina clerical, 
especialmente para os monges quando se misturam 
com as mulheres.



VII
Concílio de 

Nicéia II 
(24/09 a 
23/10/787) 

 Condena a nomeação de bispos, sacerdotes e 
diáconos por príncipes seculares.

As relíquias devem ser colocadas em todas as 
igrejas: nenhuma igreja deve ser consagrada se 
não tiver relíquias.

Tonsurados não ordenados como leitores não 
devem ler a Epístola ou o Evangelho no púlpito.
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