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Concílios Ecumênicos da Igreja
Os Concílios Ecumênicos da Santa Igreja Católica Romana totalizam até
2011 vinte e um desde os primórdios. Eles ocorreram e foram organizados pela Igreja
para resolver seus problemas, definir com mais clareza a doutrina católica. É preciso
entender que nenhuma outra Igreja criada pela separação tem esse tipo de
organização e revisão de suas doutrinas. A Igreja Católica não esconde seus erros,
mas sim aprende com eles, como sabemos ela é Santa, no entanto seus membros
são humanos.
A Igreja teve que lutar muito para ser o que ela é hoje, seu início foi
muito violento, com muita perseguição, mas nunca retribuiu com as mesmas armas.
A arma da Igreja sempre foi a busca pela paz, solidariedade, caridade, para que isso
fosse possível ela usou a palavra, deu amor e ofereceu a outra face.
Os concílios foram realizados em momentos importantes para a Igreja,
momentos de perseguição, discórdia, de heresia, confrontos entre tantas outras
situações.
Os concílios acontecem com a reunião de todos os Bispos, convocados
pelo Papa, para discutir, analisar e resolver problemas e questões referentes à
doutrina, questões de fé e dogmáticos, costumes, mas também questões
disciplinares...
Os Papas foram os responsáveis pelos Concílios e por essa razão são
eles a base estrutural da Igreja. Nesse evento da Santa Igreja o Papa e Bispos são
inspirados pelo Espírito Santo, uma prova dessa condição é que em nenhum deles
houve a revogação de um dos atos e decisões de um Concílio anterior.
Os concílios também mudaram a postura de muitos religiosos que não
queriam seguir a doutrina da igreja, os arianos, hereges e mesmo aqueles que só
queriam manter o poder, os separatistas e os criadores de seitas que se dizem cristãs.
Para concluir, abaixo são descritos cada um dos concílios, em breve
maires informações! Consulte também o site Papas do Portal VivaJesusBr.com.
I – Concílio de Niceia I (325)
Papa: Silvestre I
Período: 20 de maio a 25 de julho de 325
II – Concílio de Constantinopla I (381)
Papa: Dâmaso
Data: Maio a junho de 381
III – Concílio de Éfeso (431)
Papa: Celestino I
Período: 22 de junho a 17 de julho de 431
IV – Concílio de Caldedônia (451)
Papa: Leão I, o Grande
Período: 08 de outubro a 01 de novembro de 451
V – Concílio de Constantinopla (553)
Papa: Virgílio
Período: 05 de maio a 02 de julho de 553

VI – Concílio de Constantinopla III (680/681)
Papas: Agato e continuado por Leão II
Período: 07 de novembro de 680 a 16 de setembro de 681
VII – Concílio de Niceia (787)
Papa: Adriano I
Período: 24 de setembro a 23 de outubro de 787
VIII – Concílio de Constantinopla IV (869/870)
Papas: Nicolau I e concluído por Adriano II
Período: 05 de outubro de 869 a 28 de fevereiro de 870
IX – Concílio de Latrão (1123)
Papa: Calixto II
Período: 18 de março a 06 de abril de 1123
X – Concílio de Latrão II (1139)
Papa: Inocêncio II
Período: Abril de 1139
XI – Concílio de Latrão III (1179)
Papa: Alexandre III
Período: 05 a 19 de março de 1179
XII – Concílio de Latrão IV (1215)
Papa: Inocêncio III
Período: 11 a 30 de novembro de 1215
XIII – Concílio de Lyon I (1245)
Papa: Inocêncio IV
Período: 28 de junho a 17 de julho de 1245
XIV – Concílio de Lyon II (1274)
Papa: Gregório X
Período: 07 de maio a 17 de julho de 1274
XV – Concílio de Viena, na França (1311/1312)
Papa: Clemente V
Período: 16 de outubro de 1311 a 06 de maio de 1312
XVI – Concílio de Constança (1414/1418)
Papa: Na época haviam vários antipapas.
Período: 05 de novembro de 1414 a 22 de abril de 1418
XVII – Concílio de Basiléia (1431/1437) – Ferrara (1437/1438) –
Florença (1439/?) - Roma (1442)
Papa: Eugênio IV
Período: Basileia – 23 de julho de 1431 a 07 de maio de 1437
Ferrara – 18 de setembro de 1437 a 01 de janeiro de 1438
Florença – 16 de julho de 1439 - ?
Roma – 25 de abril de 1442

XVIII – Concílio de Latrão V (1512/1517)
Papas: Júlio II e concluído por Leão X
Período: 10 de maio de 1512 a 16 de março de 1517
XIX – Concílio de Trento (1545/1563)
Papas: Paulo II, continuado por Júlio III e concluído por Pio IV
Período: 13 de dezembro de 1545 a 04 de dezembro de 1563
XX – Concílio Vaticano I (1869/1870)
Papa: Pio IX
Período: 08 de dezembro de 1869 a 18 de julho de 1870
XXI – Concílio Vaticano II (1962/1965)
Papas: João XXIII e concluído por Paulo VI
Período: 11 de outubro de 1962 a 07 de dezembro de 1965

JESUS CRISTO

Deus Jesus foi quem criou a Igreja por meio de Pedro,
a rocha, a pedra fundamental de Sua Igreja.

