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EBDD Especial – Em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante

“...Mas o justo viverá pela fé” Hc2:4b.

“Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser 
rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias”.  

                                                                                                      (Martinho Lutero)

Objetivos:

 * Conhecer - Os primeiros passos da igreja;
 * Entender - Porque a reforma foi importante para a igreja;
 * Aprender - Como aconteceu a Reforma Protestante;
 * Identi�car - Os frutos da Reforma Protestante.
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Introdução 

Antes de começarmos a falar da reforma precisamos compreender 
que estudar a história da Reforma Protestante é importante porque ela 
faz parte da história da igreja e, da mesma forma que precisamos 
conhecer a nossa história de vida familiar, é importante conhecermos a 
nossa história enquanto cristãos e o que aconteceu no passado para 
melhor compreendermos o presente.

Faremos uma viagem no tempo para conhecermos um pouco da 
história da igreja dos séculos I e II e avançaremos para o nosso assunto 
principal, Era da Reforma, porém é importante saber que existiram 
outras fases da história. 

Como apresentado no quadro a seguir:

A Igreja Antiga (30 – 590)

A Igreja Medieval (590 – 1517)

A igreja apostólica (30 - 100)
A igreja católica (30 - 313)

A igreja imperial (313 - 590)

A igreja no inicio da Idade 
Média (590 - 1073)

A igreja no apogeu da Idade 
Média (1073 - 1294)

A igreja na época do 
Renascentismo (1294 - 1517)

A Reforma 
Protestante (1517 – 1648)

A Reforma na Alemanha 
e Suíça

A Reforma na Inglaterra, 
Escócia, França e Holanda

A Contra Reforma e 
a Reforma Católica

A Igreja Moderna e 
Contemporânea (1648 – 2000)

Racionalismo e 
reavivamentos (1648 – 1789)

O grande século das 
missões (1789 – 1914)

O século XX
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Parte 1
Os Primórdios da Igreja 

1.1  Primeiro Século - Cronologia

6 ou 4 a.C. - Nascimento de Jesus Cristo
2 a.C. - Nascimento de Paulo, conhecido como o Apóstolo dos Gentios
26 - Início do Ministério de João Batista (primo de Jesus)
26 a 30 - Ministério de Jesus Cristo
30 - Herodes Antipas manda decapitar João Batista
30 - Morte e Ressurreição de Jesus Cristo
30 - Dia de Pentecostes (ler Atos 2)
36 - Martírio de Estevão
37 - Conversão de Paulo
41 - Em Antioquia pela 1ª vez utiliza-se o termo "cristãos"
44 - Martírio em Jerusalém do apóstolo Tiago, o maior
45 a 48 - 1ª Viagem Missionária de Paulo
45 a 50 - Tiago, irmão de Jesus, escreve a Epístola de Tiago
49 - Concílio de Jerusalém: a salvação é pela fé e não pela Lei
49 a 52 - 2ª Viagem Missionária de Paulo
49 ou 52 - Paulo escreve a Epístola aos Gálatas
50 - Mateus escreve o primeiro dos 4 Evangelhos (Evangelho de Mateus)
51 - Paulo escreve a Epístola aos Tessalonicenses 
51 - Paulo escreve a 2ª Epístola aos Tessalonicenses
53 a 58 - 3ª Viagem Missionária de Paulo
56 - Paulo escreve a Epístola aos Romanos
56 - Paulo escreve a Epístola aos Coríntios
57 - Paulo escreve a 2ª Epístola aos Coríntios
58 - Prisão de Paulo: de Jerusalém é transferido para Roma
60 - Lucas escreve o Evangelho (Evangelho de Lucas)
60 - Lucas escreve o livro Atos dos Apóstolos
60 - Na prisão, Paulo escreve: Epístola aos Efésios, Epístolas aos Filipen-
ses, Epístola aos Colossenses e Epístola a Filemom
63 - Tiago, irmão de Jesus, morre apedrejado em Jerusalém
64 - Paulo escreve a 1ª Epístola a Timóteo
64 - 1ª perseguição geral aos cristãos: Nero ateia fogo em Roma e culpa cristãos
65 - Pedro escreve a 1ª Epístola de Pedro
65 - Paulo escreve a Epístola a Tito
66 - Pedro escreve a 2ª Epístola de Pedro
67 - Paulo escreve a 2ª Epístola a Timóteo
68 - João Marcos escreve o Evangelho de Marcos
68 - Judas, irmão de Jesus, escreve a Epístola de Judas
68 - Paulo escreve a Epístola aos Hebreus
85 a 90 - O Apóstolo João escreve a 1ª Epístola de João
85 a 90 - O Apóstolo João escreve a 2ª Epístola de João
85 a 90 - O Apóstolo João escreve a 3ª Epístola de João
85 a 90 - O Apóstolo João escreve o Evangelho de João
95 - Em Patmos João tem uma visão e escreve o Livro do Apocalipse (ou 
o Livro da Revelação)



5

1.2. A História da Igreja contida no livro de Atos dos Apóstolos: 

“Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é 
nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: A vós não vos 
compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria 
autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e 
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e 
Samaria, e até os con�ns da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado 

para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a 
seus olhos.” Atos 1.6-9

A Comunidade de Jerusalém

Os primeiros cristãos formavam uma comunidade estreitamente 
unida em Jerusalém após o dia de Pentecoste. Esperavam que Cristo 
voltasse muito em breve.

Os cristãos de Jerusalém repartiam todos os seus bens materiais (At 
2.44-45). Muitos vendiam suas propriedades e davam à igreja o produto 
da venda, a qual distribuía esses recursos entre o grupo ( At 4.34-35).

Os cristãos de Jerusalém ainda iam ao templo para orar (At 2.46), mas 
começaram a partilhar a Ceia do Senhor em seus próprios lares (At 
2.42-46). Esta refeição simbólica trazia-lhes à mente sua nova aliança com 
Deus, a qual Jesus havia feito sacri�cando seu próprio corpo e sangue.

Deus operava milagres de cura por intermédio desses primeiros 
cristãos. Pessoas enfermas reuniam-se no templo de sorte que os apósto-
lo pudessem tocá-las em seu caminho para a oração (At 5.12-16). Esses 
milagres convenceram muitos de que os cristãos estavam verdadeira-
mente servindo a Deus.

1.3. Resumo Geral do livro de Atos:

* Atos 2.1 – 8.3: Pregação em Jerusalém;
* Atos 8.4 – 9.43: Pregação em Samaria e na Judéia;
* Atos 10.1 – 12.25: Pregação aos Gentios: Início do cumprimento da 
ordenança “Até os con�ns da Terra.”
* Cumprimento de Atos 1.8: “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós 
o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como 
em toda a Judéia e Samaria, e até os con�ns da terra.”
* Ascensão de Cristo Atos 1:6-9
* Pentecostes Atos 2:1-13
* Conversão de 3 mil em Jerusalém Atos 2:41
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* Curas em Jerusalém Atos 5:12-16
* Primeiras perseguições: Pedro e João são presos Atos 4:1-3
* Martírio de Estevão Atos 7:59
* Felipe em Samaria Atos 8:5-13
* A conversão de Paulo Atos 9:3-18
* Cornélio e a visão de Pedro: pregação aos gentios Atos 10
* 1ª Viajem missionária de Paulo Atos 13.1-14
* Outras diversas perseguições 2 Cor 11:32-33; Atos 13:50-51; Atos 14:19; 
Atos 16:23-24; Atos 17:13-14;...
* 2ª Viajem missionária de Paulo Atos 15:36 - 16:40
* 3ª Viajem missionária de Paulo Atos 18:23 - 19:40
* Prisão de Paulo e viajem à Roma Atos 27

1.4. História da Igreja após as narrativas do livro de Atos dos Apóstolos.

A IGREJA NO IMPÉRIO

Segundo Curtis:

“Talvez o cristianismo não se expandisse de maneira tão bem sucedida caso 
o Império Romano não tivesse existido. Podemos dizer que o Império 
Romano era um tambor de gasolina à espera da faísca da fé cristã.”

Algumas das Características do Império Romano que contribuíram para 
a difusão da fé cristã:

* Certa abertura religiosa inicial, gerada pelo grande politeísmo;
* Busca da população romana pelas crenças orientais em alta naquele 
momento;
* Um gigantesco império reforçado pelo comércio e envio de tropas às 
colônias;
* Grande difusão do latim e do grego como que linguagens universais 
naquele período.
* O Incêndio de Roma - Os romanos demoraram três décadas para com-
preender que o cristianismo era diferente do judaísmo, que naqueles 
dias era uma religião legalizada. O Historiador Tácito antes do incêndio já 
relata conversas em cortiços sobre um certo “Chrestos”, certamente 
Cristo. Em 19 de julho de 64 inicia-se o incêndio em Roma. Dentre os 14 
quarteirões que tinham cortiços populares 10 foram queimados em um 
incêndio que perdurou por sete dias. Cristãos foram o bode expiatório 
encontrado por Nero, que jurou persegui-los até a morte de todos.
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Segundo Kenneth:

“Quando o cristianismo desa�ou o politeísmo tão profundamente arraigado 
de Roma, o Império contra-atacou.”

Ocorre então uma primeira onda de perseguições de 64 até 68, quando 
Nero morre após assassinar a própria mãe.

Tácito, um escritor daquela época diz em um de seus relatos:

“Alguns foram vestidos com peles de animais ferozes e perseguidos pelos 
cães até serem mortos, outros foram cruci�cados; outros envolvidos em 
panos alcatroados, e depois incendiados ao por do sol, para que pudes-
sem servir de luzes para iluminar a cidade durante a noite.

Nero cedia os seus próprios jardins para essas execuções e apresentava, 
ao mesmo tempo, alguns jogos de circo, presenciando toda a cena vesti-
do de carreiro, indo às vezes a pé no meio da multidão, 
outras vendo o espetáculo do seu carro.”

* No ano 70 – Tito Destrói Jerusalém - A situação se voltou contra Jerusa-
lém, agora cercada e isolada do restante do país. Facções internas da 
cidade se desentendiam com relação às estratégias de defesa. Conforme 
o cerco se prolongava, as pessoas morriam de fome e de doenças. A 
esposa do sumo sacerdote, outrora cercada de luxo, revirava as lixeiras da 
cidade em busca de alimento. Enquanto isso, os romanos empregavam 
novas maquinas de guerra para arremessar pedras contra os muros da 
cidade. Arietes forçavam as muralhas das forti�cações. Os defensores 
judeus lutavam durante todo o dia e tentavam reconstruir as muralhas 
durante a noite. Por �m, os romanos irromperam pelo muro exterior, 
depois pelo segundo muro, chegando �nalmente ao terceiro muro. Os 
judeus, no entanto, continuaram lutando, pois correram para o Templo - 
sua ultima linha de defesa. Esse foi o �m para os bravos guerreiros judeus 
- e também para o Templo. Josefo, historiador judeu, disse que Tito queria 
preservar o Templo, mas os soldados estavam tão irados com a resistên-
cia dos oponentes que terminaram por queimá-lo. A queda de Jerusa-
lém, essencialmente, pôs �m a revolta. Os judeus foram dizimados ou 
capturados e vendidos como escravos. O grupo dos zelotes que havia 
tomado Massada permaneceu na fortaleza por três anos. Quando os 
romanos �nalmente construíram a rampa para cercar e invadir local, 
encontraram todos os rebeldes mortos. Eles cometeram suicídio para 
que não fossem capturados pelos invasores. A revolta dos judeus marcou 
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o �m do Estado judeu, pelo menos ate os tempos modernos. - A destrui-
ção do Templo de Herodes signi�cou mudança no culto judaico. Quando 
os babilônios destruíram o Templo de Salomão, em 586 a.c., os judeus 
estabeleceram as sinagogas, onde podiam estudar a Lei de Deus. A 
destruição do Templo de Herodes pôs �m ao sistema sacri�cal judeu e os 
forçou a contar apenas com as sinagogas, que cresceram muito em 
importância. ” MARTÍRIO DE TIAGO Segundo Anglin: “Hegésipo, um escri-
tor do II século, faz algumas referências interessantes sobre o apóstolo 
Tiago, que acabou a sua carreira durante esse período, e fornece um 
detalhado relatório do seu martírio, que podemos inserir aqui. ‘Consta 
que o apóstolo tinha o nome de Oblias, que signi�cava justiça e proteção, 
devido a sua grande piedade e dedicação pelo povo. Também se refere 
aos seus costumes austeros, que sem duvida contribuíram para aumen-
tar a sua fama entre o povo. Ele não bebia bebidas alcoólicas de qualida-
de alguma, nem tampouco comia carne.’” 

Segundo Curtis:

Em um de seus primeiros atos imperiais, Vespasiano nomeou seu �lho, 
Tito, para conduzir a guerra contra os judeus.

* Em 97 acontece o Martírio de Timóteo. Segundo a tradição eclesiástica 
Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso e diz que ele morreu ali martirizado 
quando João estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi morto a pauladas 
por uma turba de idolatras que se encaminhavam para o templo para 
oferecerem sacrifícios aos deuses.

1.5. SÉCULO II - Cronologia

Linhas gerais a História da Igreja Cristã Primitiva no Século II. Neste século 
a pureza do Cristianismo Primitivo começa a ceder espaço em muitos 
lugares a doutrinas de homens e/ou de espíritos de homens. Mas ainda há 
quem se conserve �el aos ensinamentos verdadeiros dados pelo Cristo.

Cronologia

* Perseguição aos cristãos em Bitínia: Carta de Plínio a Trajano no ano 111;

* Martírio de Inácio no ano 112, ele era Bispo de Antioquia e discípulo de 
João e Pedro; Ignatius introduziu o conceito de um líder acima dos outros 
(o bispo, distinguindo assim este título dos outros). Esse conceito tornou-
-se prevalente no século III;

* Possível martírio de Telésforo, bispo de Roma, pelo Imperador Adriano 138;

* No período (140-50), Justino mantém uma escola de �loso�a cristã em 
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Roma. Justino promove a primeira mudança com relação ao batismo com 
água e a divindade. Já que Justino não acreditava que Cristo era Deus, o Pai 
manifesto como homem, conforme os apóstolos ensinavam, batizava seus 
convertidos e seguidores da seguinte forma: "Eu te batizo em nome de Deus 
o Pai de todos e nosso salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo". Justino 
acreditava e ensinava da mesma forma que os judeus que crêen que o nome 
de Deus é tão sagrado que o homem não deve pronunciá-lo, daí a sua a�rma-
ção de que Deus, o Pai e seu �lho Jesus Cristo eram duas pessoas diferentes, 
pois ele não cria no nome de Jesus Cristo, sendo também, o nome do Deus 
Pai e do Espírito Santo. Esse resultado foi o pilar para o desenvolvimento de 
diferentes trindades no mundo religioso cristão.

* Pio I torna-se o 1º e único bispo a governar a cidade de Roma (142-55);

* Em 144, Marcião propõe um cânone com apenas o Evangelho de Lucas e 10 
cartas de Paulo; Ele é expulso da comunidade cristã de Roma devido à inúme-
ras heresias

* Em 150 Justino Mártir, escreve ‘Apologia’. Era �lósofo (Pitágoras, Aristóteles); 
Ao encontrar-se com um velho cristão em uma praia, converte-se; “Toda a 
verdade é verdade de Deus”, dizia em um de seus discursos no qual apresen-
tava relações entre a �loso�a e a fé. Teve sua vida como que um paralelo coma 
vida de Paulo: Conversão, rego, gentios, martírio em Roma;

Segundo Curtis: Para alguns teólogos, “A vida de Justino apresenta muitos 
paralelos com a vida de Paulo”. Justino era um gentio nascido em Flavia 
Neapolis (atual Naplusa), na Síria, Palestina, ou Samaria. Eles tinham boa 
formação e usavam o dom da argumentação para convencer judeus e 
gentios da verdade de Cristo. Os dois foram martirizados em Roma em razão 
de sua fé.

* Em 155, surge a 1ª reforma na igreja primitiva: o Montanismo;

* Em 156, surge o termo "Igreja Católica" = "Igreja Universal";

* Em 156, Policarpo é martirizado. Ele foi discípulo de João, o último elo com 
o primeiro apostolado. Negava-se a prestar culto ao gênio de César;

Segundo Curtis:

“Então, Policarpo entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas, o 
proconsul romano parecia respeitar a idade do bispo. Como Pilatos, queria 
evitar uma cena horrível, se fosse possível. Se Policarpo apenas oferecesse um 
sacrifício, todos poderiam ir para casa.

.- Respeito sua idade, velho homem - implorou o proconsul. Jure pela felicida-
de de César. Mude de ideia. Diga "Fora com os ateus!".
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O proconsul obviamente queria que Policarpo salvasse a vida ao separar-se 
daqueles "ateus", os cristãos. 

O proconsul tentou outra vez:

- Faça o juramento e eu o libertarei. Amaldiçoe Cristo!

O bispo se manteve �rme.

- Por 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me fez qualquer mal. como poderia 
blasfemar contra meu Rei, que me salvou?”

Antes de ser levado para ser queimado disse: “Seu fogo poderá queimar por 
uma hora, mas depois se extinguirá, mas o fogo do julgamento por vir é eterno.”

* Em 160, Marcião tenta introduzir o gnosticismo no cristianismo, considera-
do, posteriormente, um movimento herético;

*  Em 161, Policarpo é martirizado em Esmirna;

* Em 163, Justino é martirizado em Roma;

* No período, 170-80, Taciano propõe o "Diassentêrom", uma versão conden-
sada dos Evangelhos tradicionais. A proposta foi rejeitada pelos cristãos;

* Em 177, Irineu torna-se bispo de Lião e combate o gnosticismo; estudou por 
anos todas as formas de gnosticismos existentes;

Segundo Curtis:

“Quando o bispo de Lião �nalmente tomou conhecimento dessa heresia, 
escreveu a obra denominada Contra as heresias, um enorme trabalho no qual 
buscava revelar a tolice do "falso conhecimento". Valendo-se tanto do Antigo 
Testamento quanto do Novo, Ireneu mostrou que o Deus amoroso criou o 
mundo, que se corrompeu por causa do pecado humano. (...) Ireneu compre-
endia que o gnosticismo se valia do desejo humano de conhecer algo que os 
outros não conheciam. Com relação aos gnósticos, escreveu: "Tao logo um 
homem é convencido a aceitar a forma da salvação deles [dos gnósticos], se 
torna tão orgulhoso com o conceito e a importância de si mesmo, que passa 
a andar como se Fosse um pavão". Porém, os cristãos deveriam humildemen-
te aceitar a graça de Deus, e não se envolver em exercícios intelectuais que 
levavam a vaidade.” Foi degolado no alto de um monte por recusar-se a ofere-
cer sacrifícios aos deuses romanos (202 d.C.);

Apóstolo João já combatia estas ideias na sua primeira epístola. 

“Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus; porque 
muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus: 
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.” I João 4.1-2
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* Em 180 nasce Sabélio, um dos expoentes da heresia modalista que negava a 
doutrina da Trindade;

* Em 193, Clemente ensina a doutrina cristã em Alexandria;

* Em 195, Tertuliano passa a defender a supremacia do bispo de Roma sobre os 
demais bispos;

* Em 197, Tertuliano de Cartago defende os cristãos na obra "Apologética", a mais 
importante literatura da igreja primitiva.

* Em 197, surge a 1ª Doutrina anti-bíblica: movimento herético de Zeferino, bispo 
de Roma, contra divindade de Cristo;

* Em 200, é escrito "a Diogneto", uma vibrante apologia de um autor cristão ao seu 
destinatário pagão.

Parte 2

“A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o su�ciente 
para governar o mundo.”

John Wycli�e

Período Pré-reforma

2.1.  A situação da Igreja no século XV – Inconformismo

A pré-reforma como o próprio nome sugere foi o período que antece-
deu a reforma protestante, que vai do �nal do século XIII a meados do 
século XVI. Ela é caracterizada pelo apontamento de algumas doutrinas 
heréticas defendidas pelo catolicismo romano através de teólogos e 
homens piedosos que não se conformaram com as heresias e atitudes 
errôneas dos líderes da igreja.

Pois, quando a igreja completou seu primeiro milênio, já tinha se 
espalhado por todo o mundo, porém estava completamente distanciada 
dos ditames da Bíblia sagrada. É nesse contexto histórico que surgem 
alguns homens levantados por Deus, que inconformados com as doutri-
nas heréticas ensinadas pela igreja, começaram a denunciar os erros 
doutrinários da mesma. Historicamente são chamados de “os precursores 
da reforma”. 

Mais tarde falaremos sobre os principais reformadores.
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2.2. Os Precursores da Reforma       

* Tomás Bradwardine (1290 – 1349), teólogo e matemático inglês, foi 
nomeado arcebispo da Cantuária em (1349), morreu vítima de peste 
negra. Realçava a graça de Deus na salvação.

* Gregório de Rimin (1358), era Filósofo italiano e tornou-se monge de 
ordem agostiniana. Também Realçava a graça de Deus na salvação em 
contraste com a doutrina das obras (Indulgências).

* Pedro Valdo, no ano 1175 d.C., um rico francês chamado contratou dois 
padres para traduzir partes da Bíblia para o francês (traduzir a Bíblia era 
um crime punido com a morte). Ele deu toda a sua fortuna para os pobres 
(Mt 19.21), e começou a viajar pelos lugares ensinando que a Bíblia era a 
única autoridade na vida do cristão, que a adoração aos santos era errada 
e que não existia o purgatório. Fez muitos seguidores que foram chama-
dos de "valdenses". Sua pregação irritou a liderança da igreja que passou 
a persegui-los. Eles fugiram, foram caçados como animais, e muitos 
foram presos, torturados e mortos, mas o movimento não parou de 
crescer.

* John Wycli�e, Inglês, professor de teologia, no ano de 1376, começou a 
pregar contra a situação da igreja e seu grande acúmulo de riqueza. 
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* John Huss, um padre da Boémia (atual República Tcheca), em 1402, lê os 
livros de Wycli�e e começa a ensinar as suas ideias, pregando na língua 
que o povo pudesse entender. Foi perseguido, preso e condenado a ser 
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Antes de ter seu corpo queimado, João Huss declarou: Vocês hoje estão 
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queimando um ganso (Hus signi�ca "ganso" na língua boêmia), mas 
dentro de um século, encontrar-se-ão com um cisne. “E este cisne vocês 
não poderão queimar.” Costuma-se identi�car Martinho Lutero com esta 
profecia (que 102 anos depois pregou suas 95 teses em Wittenberg), e 
costumeiramente se costuma identi�cá-lo como um cisne.

* 1452 – 1498 – Girolamo Savonarola, nascido em Ferrara, Itália, desde 
jovem resistia aos ensinamentos humanistas e renascentistas que rece-
bia. Tornou-se monge dominicano zeloso e piedoso.

Em 1490 foi para a cidade de Florença, de onde a família Médici gover-
nava, trazendo a cidade para o epicentro da cultura renascentista. Lá 
Savonarola passou a denunciar a pecaminosidade da cidade em suas 
pregações, bem como a corrupção e a ambição dos governantes que se 
diziam cristãos.

Savonarola atraiu para sua pregação grandes multidões, foi aí que ele 
predisse a queda da cidade falsamente cristã, e isto realmente ocorreu em 
1492, quando os franceses invadiram a cidade e derrubaram os governantes.

Savonarola tornou-se governante e grandes modi�cações ocorreram 
no comportamento da população, que buscava redimir-se de seu com-
portamento do passado. Porém ele não manteve suas críticas ao com-
portamento popular, atacando também as atitudes do papa Alexandre 
VI, que era até mesmo pai de um grande número de �los ilegítimos.

Em 1495, o papa proibiu Savonarola de pregar, este obedeceu. Um 
ano depois, pensando que ele estava redimido, permitiu-o continuar 
voltar a pregar. 

Porém já em 1496 ele voltou a atacar a corrupção que era reinante na 
Igreja Católica. Em 1497 ele foi excomungado, e, após alguma resistência 
popular, foi enviado aos embaixadores do papa, que em 1498 queima-
ram ele e dois seguidores na grande praça da cidade.

Apesar da teologia de Savonarola ser católica, muitos líderes protes-
tantes posteriores viriam a considera-lo um protestante, não por sua 
teologia, mas por sua busca de que a Igreja e as pessoas vivessem segun-
do o exemplo de Cristo.

* Desidério Erasmo (1466 – 1536), humanista holandês, compilou o texto 
do novo testamento grego usado por Lutero. Satirizou impiedosamente 
as falhas da igreja na obra Elogio da loucura. Atacou a incoerência e a 
hipocrisia na igreja.

Todos esses homens citados anteriormente deram sua parcela de contri-
buição para que acontecesse a tão almejada reforma, embora só viesse acon-
tecer anos mais tarde com Lutero, Zuínglio, Calvino e João knox.

2.3. Um importante acontecimento do século XV, a invenção da maquina de 
impressão!

Johhann Gutenberg é considerado o criador do processo de impressão 
com tipos móveis, a tipogra�a. Inventou o sistema de impressão com caracte-
res móveis de chumbo, que propiciavam a impressão em grande escala de 
textos.

A Primeira Bíblia Impressa:

Em 1456 um grupo do qual Gutemberg fazia parte imprimiu uma cópia 
da Vulgata, versão latina da Bíblia. Porém a grande inovação de Gutemberg 
não estaria exatamente na cópia desta versão bíblica, pois a grandiosa maio-
ria da população, bem como boa parte dos padres da época, não liam em 
latim. Assim, a inovação estava no fato da criação de um e�caz instrumento 
que posteriormente seria usado pelos reformadores, como Lutero, para 
imprimir versões da Bíblia em línguas populares, como o alemão.

2.4. Inquisição Espanhola 

Em 1478, inicia a Inquisição Espanhola é Instalada.

Cito Curtis: “Os governadores espanhóis do �nal do século XV, rei Fernan-
do e rainha Isabel, acreditavam que seu país só prosperaria quando fosse 
verdadeiramente cristão. Pelo fato de mostrar grande devoção ao catolicis-
mo, os monarcas receberam do papa o titulo de "Reis Católicos". “.
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Em 1478, pediram ao papa que estabelecesse a Inquisição na Espanha, e 
eles mesmos seriam os inquisidores. 

Muitos judeus e muçulmanos da Espanha aparentemente se converteram 
ao cristianismo, mas sempre houve descon�ança de que estivessem pratican-
do secretamente sua antiga Fé. Em 1492, os reis católicos expulsaram todos 
eles de seu país. 

Tomás de Torquemada, frei dominicano cujo nome se tornaria sinônimo 
de crueldade, foi o inquisidor geral da Espanha. Embora parecesse um cristão 
modelo na vida particular, pois era devoto e negava-se a si mesmo, esse 
homem letrado levava seu zelo a extremos. Sob sua direção, muitas pessoas 
foram levadas a fogueira, ao passo que outros pagavam pesadas multas ou 
sofriam penas humilhantes. 

Como a Inquisição tinha o poder de con�scar os pertences dos condena-
dos, ela nunca �cou sem dinheiro para continuar suas perseguições. Ela 
também vendia a atividade de "familiar", que transformava a pessoa em uma 
espécie de informante, que desfrutava liberdade, pois, em troca da informa-
ção, o delator não era preso. 

Embora o protestantismo estivesse se espalhando rapidamente pela 
Europa, na Espanha ele caiu sob a forte mão da inquisição. Ali, os livros protes-
tantes foram banidos e bastava a simples suspeita de que alguém era protes-
tante para que os inquisidores fossem chamados. Embora poucos protestan-
tes executados fossem espanhóis, a lição ensinada pelo martírio dessas 
pessoas foi su�ciente para que muitos se voltassem para a Igreja Católica.

Como resultado, o protestantismo nunca progrediu na Espanha, como 
aconteceu em outros países. “Embora os protestantes também enfrentassem 
perseguição no restante da Europa, ela não tinha a mesma Fúria da Inquisição 
espanhola, que durou até o século XIX.”.  

Parte 3 

“O cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a 
verdade divina ser atacada continuasse em silêncio, sem dizer nada”.  

João Calvino

A Reforma – Parte 1 - Os Principais Reformadores

3.1. A Situação da Igreja no Século XVI

1517 – INICIA A REFORMA PROTESTANTE

O tema central da Reforma é a convicção de que o ser humano não pode 
nem tem necessidade de salvar-se por si mesmo. Antes, a salvação é dada em 
Cristo "unicamente pela graça" e aceita "somente pela fé". A redescoberta 
desse pensamento, biblicamente fundamentado, originou uma nova 
compreensão de todos os aspectos da vida cristã: da Igreja, do sacerdócio, 
dos sacramentos, da espiritualidade, da devoção, da conduta moral (ética), do 
mundo, incluindo aí a economia, a educação e a política. A ruptura gerada por 
esta redescoberta é o que chamamos de Reforma. Para entendermos a Refor-
ma devemos conhecer melhor Martinho Lutero.

3.2. Huldrych Zwingli - O Reformador Suíço (1484 - 1531)

Zuingli nasceu em Wildhaus, onde era o �lho do prefeito da cidade. 
Estudou em Basel, Berna, Viena, e depois em Basel de novo, onde se graduou 
como Bacharel em Artes em 1504 e como Mestre em Arte em 1506. Em Basel, 
absorveu os ensinos de Thomas Wyttenbach sobre as Escrituras e sobre 
justi�cação e também se tornou amigo do humanista Glareanus e de Leo Jud. 

Foi ordenado em 1506 e trabalhou por dez anos na paróquia de Glarus, 
onde provou ser um bom pastor e um hábil pregador. Continuou seus estudos 
humanistas, mantendo a língua grega e tentando aprender sozinho o hebraico.
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Em 1513 e 1515 serviu ao exército papal como capelão dos mercenários 
de Glarus. Suas experiências o levaram a se opor ao sistema mercenário; era 
especialmente contrário ao recrutamento francês. Devido ao tumulto resul-
tante, aceitou um novo posto em Einsiedeln em 1516.

Zuinglio permaneceu estudando o Novo Testamento, principalmente sobre 
in�uência de Erasmo. Em primeiro de janeiro de 1919, quando tornou-se pastor 
da maior paróquia de Zurique, anunciou que não seguiria os textos previstos no 
lecionário e que pregaria sobre o Evangelho de Matheus. Isso foi visto pela 
Igreja como um ato de desobediência, mas devido ao início da propagação da 
Peste, a confusão foi acalmada. Um terço da população de Zurique foi morta 
por esta peste, e no �nal Zuinglio foi contraiu a doença, levando três meses para 
recuperar-se, fato que lhe fez experimentar uma relação de dependência para 
com Deus. Isso mudaria de�nitivamente sua vida.

Depois disso, Zuinglio continuou a pregar o que encontrava na Bíblia, 
apesar disso contradizer aquilo que os rituais o�ciais da Igreja diziam. Em 
1522 muitos párocos de Zuinglio, amparado pelas Escrituras desa�aram as 
regras da Igreja comendo carne durante a quaresma, Zuinglio os apoiou.

Após muitas discussões sobre o controverso pregador, em 1523 o conse-
lho da cidade de Zurique realizou um debate público sobre assuntos de fé e 
por �m as idéias de Zuinglio saíram vitoriosas. O conselho emitiu um decreto 
permitindo a continuidade da pregação de Zuinglio.

Dentro de dois anos muitas mudanças na Igreja de Zuinglio já eram vizualiza-
das: as Imagens foram retiras, sacerdotes e freiras foram autorizados a casarem-
-se e a missa foi substituída por um culto com ênfase quase total na Palavra.

Zuinglio estava realizando a reforma na Suíça, porém muitas foram as 
oposições encontrada, não só por parte da Igreja Católica, mas também de 
grupos reformadores mais radicais que queriam mudanças mais rápidas. 
Numa tentativa de tornar a reforma coesa. 

Por �m, o movimento de Zuinglio espalhou-se por uma maior parte da 
Suíça, também pela Alemanha e chegou a Genebra de língua francesa. Porém 
grande porção rural ainda era dominada pela Igreja Católica. Devido esta 
batalha por territórios de in�uência, iniciaram-se batalhas entre as tropas 
católicas e as de Zurique. Zuinglio somou-se a estas batalhas como soldado e 
acabou morrendo em 1531 esquartejado na Batalha de Kappel. As batalhas 
permaneceram por pois cem anos.

3.3.  A Reforma Protestante na Inglaterra (1534)

A Reforma Protestante na Inglaterra conheceu um percurso histórico 
distinto dos processos veri�cados no continente europeu. A constituição do 
Anglicanismo, a doutrina protestante inglesa, não teve como eixo principal a 
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crítica teológica aos dogmas e ações do clero católico. Os motivos que 
geraram o rompimento com o catolicismo na Inglaterra foram políticos, 
econômicos e também conjugais, sendo este último o que foi evocado para a 
ruptura.

O rei inglês Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica em 1534, após o 
papa Clemente VI negar-se a aceitar o pedido de divórcio do monarca inglês. 
Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, nobre espanhola. A união 
dos dois tinha resultado em apenas uma �lha, mulher, sendo que outras cinco 
crianças haviam morrido. Tal situação contrariava o desejo do monarca em 
fazer um sucessor seu do sexo masculino.

O rei queria o divórcio para casar-se com Ana Bolena, uma dama da corte 
inglesa, com quem Henrique VIII já vivia há algum tempo. Como o papa 
recusou-se a aceitar o divórcio, o monarca inglês conseguiu-o em um tribunal 
nacional. Frente a isso, Clemente VI excomungou Henrique VIII. Este, por sua 
vez, decidiu pelo afastamento em relação a Roma, levando o Parlamento 
inglês a promulgar o Ato de Supremacia, em 1534. Através desse diploma, o 
rei inglês tornava-se o líder supremo da Igreja da Inglaterra, denominada 
Igreja Anglicana, nomeando os ocupantes dos cargos eclesiásticos e decidin-
do sobre assuntos de ordem religiosa.

A ruptura com Roma era também política. Henrique VIII era um católico 
fervoroso, havia sido declarado Defensor da Fé pelo papa Leão X, em 1521. 
O rei era também defensor dos sacramentos da religião, inclusive do matri-
mônio – por incrível que pareça. Mas sua primeira esposa era parente de 
Carlos V, que no momento lutava contra os protestantes dentro do Sacro 
Império Romano-Germânico. Caso o papa Clemente VI aceitasse o divór-
cio, desagradaria um de seus principais aliados naquele momento. Com o 
Ato de Supremacia, por outro lado, o monarca inglês fortaleceria seu poder 
político na Inglaterra, tirando de cena a in�uência que exerciam os bispos 
situados em Roma.

No aspecto econômico, o Ato de Supremacia possibilitou a Henrique 
VIII con�scar todos os bens da Igreja e destinar à realeza o dízimo que antes 
se direcionava para a instituição religiosa católica. Já a imensa quantidade 
de terras da qual a Igreja Católica era proprietária na ilha britânica foi 
vendida ou entregue a nobres, comerciantes e fazendeiros. Tal medida 
prestigiou o rei principalmente entre a gentry, a pequena aristocracia 
ligada às atividades mercantis.

Entretanto, apesar da ruptura com Roma, a Igreja Anglicana mantinha 
uma estrutura hierárquica administrativa semelhante à da Igreja Católica, 
colocando no mesmo patamar do papa, por exemplo, o monarca inglês. As 
mudanças de doutrina religiosa, por sua vez, seriam efetivadas apenas a partir 
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do reinado do �lho de Henrique VIII, Eduardo VI, que reinou entre 1549-
-1553. Foram reformulados os rituais cerimoniais e a doutrina sofreu in�uên-
cia do calvinismo.

Mas não houve no anglicanismo um desenvolvimento linear, já que existi-
ram tentativas de aproximação ao catolicismo durante alguns reinados, o que 
acabou resultando na eclosão da Revolução Puritana, na década de 1640. A 
consolidação da Igreja Anglicana e da Reforma Protestante na Inglaterra ocorre-
ria apenas no reinado de Elizabeth I (1558-1603), que, dentre outras medidas, 
adotou apenas os sacramentos do batismo e da comunhão, negando a 
transubstanciação, a presença do corpo e do sangue de Cristo na eucaristia.

Como foi a�rmado acima, Henrique VIII era defensor dos sacramentos, 
incluindo o matrimônio. Entretanto, o monarca inglês casou-se seis vezes! Ele 
conseguiu ter um sucessor masculino ao trono apenas no terceiro casamento. 
Duas de suas esposas morreram decapitadas, Ana Bolena e Catarina de 
Howard, depois de julgadas traidoras do rei por atividades extraconjugais.

3.4. João Calvino - Líder Francês da Reforma (1509 -1564)

Calvin é chamado de "o organizador do Protestantismo" porque em seu 
trabalho pastoral de organizar igrejas evangélicas em Estrasburgo e Geneva, 
desenvolveu um novo modelo de igreja.

Calvino nasceu no noroeste da França, sendo 25 anos mais jovem que 
Martinho Lutero. Seu nome real era Jean Cauvin, o qual mudou para "Calvin" 
anos mais tarde. Sendo estudioso, adotou a forma latina Calvinus. Sua cidade 
natal, Noyon, era um importante e antigo centro da Igreja Católica Romana, 
tanto que um bispo morava lá e a vida da cidade praticamente girava em 
torno da catedral.

João Calvino era oriundo de uma família de classe média. Gerard, seu pai, 
depois de servir à Igreja Romana em várias funções, inclusive como escrivão, 
veio a ser o secretário do próprio bispo. Assim, o jovem Calvino crescia forte-
mente ligado aos assuntos da igreja.

A �m de capacitar seu �lho a alcançar uma posição de importância na 
Igreja, o pai de Calvino investiu na melhor educação possível, tanto que aos 
catorze anos de idade Calvino entrou para a Universidade de Paris, que era o 
centro intelectual da Europa Ocidental. Lá ele frequentou o Colégio de 
Mantaigu, a mesma instituição na qual Erasmo estudou uns trinta anos antes. 

Embora Calvino se dedicasse a uma carreira similar em teologia, por diver-
sos motivos sua formação tomou um rumo inesperado. Primeiro devido ao 
novo aprendizado do Renascimento, o Humanismo, que estava travando 
uma bem sucedida batalha contra o escolasticismo, a velha teologia católica 
da antiga Idade Média. 

Calvino se deparou com este novo aprendizado através de outros 
estudantes e foi rapidamente ganho por estas ideias. Em segundo lugar, incia-
va-se em Paris um forte movimento para reforma da Igreja, liderado por 
Jacques Lefèvre d Etaples (1455-1536). E Calvino se tornou um amigo íntimo 
de alguns dos alunos de Lefèvre. 

O terceiro motivo está ligado ás obras e ideias de Martinho Lutero que 
estavam circulando em Paris por algum tempo, causando uma agitação 
moderada; sem dúvida, Calvino se familiarizou com elas durante os anos 
de estudante.

Por �m, o pai de Calvino teve uma discussão com os o�ciais da igreja em 
Noyon, incluindo o bispo. Em 1528, assim que Calvino obteve o seu grau de 
mestre de artes, seu pai lhe disse para deixar a teologia e estudar as leis. Sem 
se opor Calvino se mudou para a escola de leis em Orleans. Ali ele se dedicou 
ao estudo das leis, sendo elogiado por sua maestria na matéria. Com frequên-
cia, dava aulas pelos professores ausentes.

Depois de três anos de estudo em Orleans, Bourges e Paris, conseguiu o 
seu doutorado e licença em leis. Durante esse percurso aprendeu grego e 
mergulhou nos estudos clássicos, que eram de grande interesse dos huma-
nistas contemporâneos. Ligou-se a um grupo de estudantes que discorda-
vam dos ensinos e práticas do Catolicismo Romano.

Em 1531, com a morte do pai de Calvino, ele se viu livre para escolher a 
carreira que iria prosseguir e não vacilou, optando por teologia. Excitado e 
desa�ado pelo novo aprendizado, mudou para Paris para se dedicar a uma 
vida e de pastoreio.

Em 1536 ele publicou a primeira versão de “Institutas da Religião Cristã”, 
um resumo sistemático da teologia da Reforma. Ao ler este material, o refor-
mador de Genebra Guilherme Farel persuadiu Calvino a ir para aquela cidade 
a�m de auxilia-lo na implantação da Reforma naquele lugar. Lá ele pastoreou 
a Igreja de St. Pierre e pregava em três cultos por dia. Ainda durante sua 
estada nesta cidade ele produziu pan�etos devocionais, doutrinários e 
resumos comentados da maior parte dos livros da Bíblia, apesar de ter sofrido 
com diversas doenças, principalmente enxaquecas.

Apesar de Genebra inicialmente oferecer grande oposição às ideias de 
Calvino, principalmente por este tentar faze-los ter um viver cotidiano condi-
zente com os ensinos de Cristo, rapidamente sua in�uência se espalhou pelo 
solo mais fértil: as escolas. De lá saíam muitas lideranças que reproduziam a 
con�ssão de fé Calvinista.

O livro de Calvino que gerou impacto na sociedade na qual viveu, bem 
como na posteridade foi “As Institutas”, na qual trouxe um resumo bem claro 
e de�nido das ideias do protestantismo. Esta obra passaria a ter três volumes, 
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sendo que um deles era dedicado ao Credo apostólico e outro à doutrina 
da predestinação. Este ensinamento não era uma unanimidade de Calvino, 
mas de todos os protestantes, porém pelo fato de ele dar uma grande ênfase 
a esta doutrina, ela �cou com tempo imaginariamente atrelada a este líder.

A teologia de Calvino consiste em uma compreensão de toda a história da 
relação homem-Deus. Desde a preexistência de Deus, anterior a tudo, que 
projetou todas as coisas, que criou anjos e foi traído, que criou o universo, 
transformou a Terra, e criou o Homem. O qual desde a eternidade ele sabia 
que iria cair em pecado, querendo ser autônomo, dentre os quais desde a 
eternidade ele predestinou a muitos para viver a eternidade consigo. Por isto 
do plano de redenção e da entrega de seu Filho por muitos.

A estes, separados desde a Eternidade, Deus envia o Espírito Santo, levan-
do-os a ter fé em Cristo, e assim serem salvos. O porquê disto não é motivo de 
estudo de Calvino, que destina a Deus um verdadeiro status de Senhor, de 
misterioso e misericordioso Soberano, o qual a ninguém revelou o motivo 
desta atitude, pois por justiça poderia ter condenado a todos, mas por miseri-
córdia salvou a muitos.

Calvino lutava, em seus ensinos, contras as doutrinas Católicas da salvação 
pelas obras a�rmando a soberania de Deus, mostrando que ele como Deus 
não pode nem deve ser enganado. Ele não cansou de a�rmar: “Você não 
pode manipular Deus ou torna-lo seu devedor. É Ele que o Salva; pois você 
não pode fazer isso por si mesmo.”

Porém, ele não deixava de a�rmar em seus enérgicos ensinos que os 
crentes deveriam demonstrar sua salvação através de suas atitudes. No 
quarto volume das Institutas, Calvino dedicou-se a organizar a vida prática da 
igreja através da organização eclesiástica voltada ao presbitério e à santidade.

3.5. Igreja Católica Aprova Ordem dos Jesuítas (1540)

Conjuntura:

- Igreja Católica caindo em descrença pela sua frouxidão moral prática;
- Crescimento do protestantismo;

Fundador:

- Inácio de Loyola, que havia sido um soldado espanhol e �cara um bom 
tempo convalescendo, ao ler um livro sobre a vida dos santos inicia uma 
busca interior por Deus dentro de sua alma. E torna-se uma mistura de solda-
do e monge, auto abnegado e devoto.
- Escreveu o livro “Exercícios Espirituais”, que se trata de um manual devocio-
nal com alguns passos para se encontrar a Deus.

- Uma espiritualidade profunda e uma obediência leal a Igreja Romana: 
Estes ensinos de Loyola foram a base da Companhia de Jesus, Ordem que 
veio a ser criada.

A Companhia:

- A �nalidade da Companhia de Jesus é a Evangelização e a Educação.
- Logo haviam missões jesuíticas em vários países.
- O papa Paulo III percebeu o quanto uma ordem deste porte, com ênfase 
na mensagem de Cristo e na evangelização poderia ajudar a conter a 
onda protestante.
- Enquanto o con�ito com os protestantes acirrava-se na Europa, os jesuí-
tas partiam para o exterior, levando missões ao Japão, Brasil, Índia e 
Etiópia por exemplo.

3.6. John Knox: Reformador Escocês (1514 – 1572)

Knox nasceu em East Lothian na Escócia. Era �lho de um fazendeiro 
de classe média. Depois da escola em Haddington, Knox frequentou a 
Universidade St. Andrews, onde foi aluno de John Mair, um dos líderes 
dos estudiosos escoceses daqueles dias que era um forte defensor das 
ideias dos concílios para a administração da Igreja.

Após formar-se, ele foi ordenado padre na Igreja Católica (1536) e por 
causa de estudo das leis se tornou um escrivão papal (1540). Ao mesmo 
tempo, enquanto trabalhava como tutor dos �lhos de alguns proprietá-
rios de terra, teve contato com várias famílias protestantes.

Não sabemos nem como e nem quando Knox se tornou um protes-
tante, pois nunca revelou nada sobre sua conversão, mas, aos que parece 
que foi por volta de 1545. Naqueles dias, um homem chamado George 
Wishart, um escocês que tinha passado algum tempo na Suíça e Inglater-
ra, retornou a sua terra natal onde começou a pregar o evangelho.

Em janeiro de 1545, depois de pregar em outros lugares, foi para East 
Lothian onde Knox trabalhou como seu guarda-costas. Apesar da aceita-
ção de Wishart pelas famílias locais, ele foi preso pelo conde de Bothwell 
e levado para St. Andrews, onde, depois de ser julgado diante do Cardeal 
Beaton, foi queimado num poste como um herege em março de 1546.

Assim que começou a pregar a fé protestante na Escócia Knox foi 
aprisionado e passou 19 meses como escravo de franceses. Após isto, 
conseguindo escapar pastoreou durante 5 anos uma igreja na Inglaterra 
e depois �cou outros 5 anos na Suíça, onde muito aprendeu e cresceu 
com a teologia de Calvino e outros.

Após isto, em 1559 ele retornou para a Escócia, onde permaneceu até 
a morte pregando incansavelmente. A pregação de Knox logo via seu 
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resultado, pois em 1560 o parlamento escocês adotou uma pro�ssão 
de fé calvinista e deliberou que o papa não tinha jurisdição sobre a Escó-
cia, além de proibir as missas.

Knox e seus apoiadores escreveram o “Livro da Disciplina” que era um 
verdadeiro manual de organização e prática da igreja, em moldes presbite-
rianos, além de dar incentivo a criação de Escolas e Universidade Públicas.

Parte 4
“Você não é responsável apenas pelo que diz, mas pelo 

que não diz também.”
Martinho Lutero

4. A Reforma – Parte 2 – Lutero, o Principal Reformador

4.1 Introdução 

Em uma época que o povo comum era privado da leitura das Escrituras 
e o papa liderava a cristandade com mãos de ferro, Lutero foi uma voz 
levantada por Deus para dar início a uma completa revolução espiritual na 
Alemanha. Lutero combateu os vários desvios doutrinários de sua época 
praticados pela Igreja Católica Romana, condenou veementemente a 
venda de indulgências, traduziu a Bíblia para o alemão e a colocou nas 
mãos do povo comum. En�m, in�amou o coração de seus irmãos a uma 
busca sincera por Deus e o Cristianismo autêntico.

4.2. Martinho Lutero (1483 – 1546)

Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de 
Eisleben, na Alemanha. Na sua fase estudantil, foi enviado às escolas de 
latim de Magdeburg (1497) e Eisenach (1498 -1501). Ingressou na Universi-
dade de Erfurt, onde obteve o grau de bacharel em artes (1502) e de 
mestre em artes (1505).

Seu pai fora um aldeão bem sucedido e sonhava em ter um �lho advo-
gado. Tendo, assim, iniciado seus estudos de direito, mas abruptamente, os 
interrompeu entrando no claustro dos eremitas agostinianos em Erfurt. 

O fato que o levou a isto é bastante estranho e gera controvérsias. A 
maioria dos historiadores dizem que isto aconteceu devido a um susto que 
teve quando caminhava de Mansfeld para Erfurt. Em meio a uma tempes-
tade, quando um companheiro de caminho, ao seu lado, foi atingido por 
um raio, e ele por um pouco não fora também. Contam que foi derrubado 
por terra e em seu pavor, gritava "Ajuda-me Santa Ana! Eu serei um 
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monge!". Preocupado com a salvação, o jovem Martinho Lutero decidiu 
tornar-se monge, a contragosto da família. Porém, foi consagrado padre 
em 1507.

Lutero estava galgando os escalões da Igreja Romana e estava muito 
envolvido em seus aspectos intelectuais e funcionais. Por outro lado, 
também estava envolvido em con�itos internos pessoais quanto à salva-
ção pessoal. 

Sua vida monástica e intelectual não fornecia resposta aos seus anseios 
interiores, às suas a�itivas indagações. Durante seus estudos, sempre lhe 
acompanhava a pergunta: "Como posso conseguir o amor e o perdão de 
Deus?"

Entre os anos de 1508 e 1512, lecionou �loso�a na Universidade de 
Wurtenberg, onde também ensinava Teologia. Em 1512 formou-se Doutor 
em Teologia. Fazia também conferências sobre a Bíblia, especializando-se 
em Romanos, Gálatas e Hebreus. Foi durante este período que a teologia 
do apóstolo Paulo o in�uenciou, levando-o à percepção clara dos erros 
que a Igreja Romana cometia à luz dos documentos fundamentais do 
cristianismo primitivo: os Livros da Bíblia.

Assim, Lutero foi descobrindo ao longo dos seus estudos que para 
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obras compensatórias, mas somente ter fé em Deus. Com isso, ele não 
estava inventando uma doutrina, mas retomando pensamentos bíblicos 
importantes que estavam à margem da vida da igreja já há muito tempo e 
que naquele momento gerava aberrações teológicas, tais como as indul-
gências. 

Seus estudos paulinos, porém, deixaram-no mais agitado e inseguro, 
particularmente diante da a�rmação "o justo viverá pela fé", de Romanos 
1:17. Pois ali ele percebia que toda a Lei e o cumprimento das normas 
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Além disso, em sua pregação ele opunha-se a venda de indulgências, forte-
mente comandada por João Tetzel.

Lutero decidiu tornar públicas essas ideias e em 31 de outubro de 1517, 
quando a�xou na porta da Igreja de Wittenberg, suas teses acadêmicas, 
intituladas "Sobre o Poder das Indulgências". Seu argumento era de que as 
indulgências só faziam sentido como livramento das penas temporais 
impostas pelos padres aos �éis. Mas Lutero opunha-se à ideia de que a 
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compra das indulgências ou a obtenção das mesmas, de qualquer 
outra maneira, fosse capaz de impedir Deus de aplicar as punições tempo-
rais. Também dizia que elas nada têm a ver como os castigos do purgatório. 

Lutero a�rmava que as penitências devem ser praticadas diariamente 
pelos cristãos, durante toda a vida, e não algo a ser posto em prática 
apenas ocasionalmente, por determinação sacerdotal. Este material 
resumia a aplicação prática do mais importante de sua (re)descoberta 
teológica até aquele momento.

Com isto Lutero pretendia abrir um debate para uma avaliação interna 
da Igreja, pois acreditava que a Igreja precisava ser renovada a partir do 
Evangelho de Jesus Cristo. Em pouco tempo toda a Alemanha tomou 
conhecimento do conteúdo dessas teses e elas espalharam-se também 
pelo resto da Europa.

Foi João Eck quem denunciou Lutero em Roma, e muito contribuiu para 
que o mesmo fosse condenado e excluído da Igreja Romana. Silvester 
Mazzolini, que era o padre confessor do papa, concordou com o parecer 
condenatório de Eck, dando apoio a este contra o monge agostiniano.

Embora estivesse sendo pressionado de muitas formas - excomungado 
e cassado - para abandonar suas ideias e os seus escritos, Lutero manteve 
suas convicções. Suas ideias atingiram rapidamente o povo e essa divulga-
ção foi facilitada pelo recém-inventado sistema de impressão de textos em 
série (imprensa).

Após isto Lutero escreveu "Resolutiones", em 1518, defendendo seus 
pontos de vista contra as indulgências, dirigindo a obra diretamente ao 
papa. Mas a obra não mudou o ponto de vista do papa a respeito dele. Mas 
muitas pessoas in�uentes se declararam favoráveis às opiniões de Marti-
nho Lutero. Num debate teológico em Heidelberg, em 26 de abril de 1518, 
foi bem sucedido ao defender suas ideias.

Lutero foi convocado a comparecer a Roma, onde seria julgado como 
herege. Porém ele apelou para o príncipe Frederico, o Sábio, e seu julga-
mento foi realizado em território alemão em outubro de 1518, perante o 
Cardeal Cajetano. Diante deles Lutero recusou se retratar de suas ideias, 
tendo rejeitado a autoridade papal, abandonando assim a Igreja Romana. 

Sua saída da Igreja �cou con�rmada num debate com João Eck, em 
julho de 1519. A partir de então Lutero declara que a Igreja Romana neces-
sita de Reforma, e publica vários escritos, dentre eles a "Carta Aberta à 
Nobreza Cristã da Nação Alemã Sobre a Reforma do Estado Cristão".

Assim, Lutero procurou o apoio de autoridades civis e começou a 
ensinar o sacerdócio universal dos crentes, Cristo como único Mediador 
entre Deus e os homens, e a autoridade exclusiva das Escrituras, em oposi-
ção à autoridade de papas e concílios. Na obra "Sobre o Cativeiro Babilôni-

co da Igreja", ele atacou o sacramentalismo da Igreja. Dizia que pelas 
Escrituras só podem ser distinguidos dois sacramentos o batismo e a Ceia 
do Senhor. 

Opunha-se à alegada repetida morte sacri�cial de Cristo, que ocorreria 
a cada missa. Em outro livro, "Sobre a Liberdade Cristã", ele apresentou um 
estudo sobre a ética cristã baseada no amor.

Em julho de 1520, a Igreja Romana expediu a bula Exsurge Domine, que 
ameaçava Lutero de ser excomungado, a menos que se retratasse publica-
mente. Lutero queimou a bula em praça pública. Em resposta a isto, Carlos 
V, Imperador do Santo Império Romano, mandou queimar os livros de 
Lutero em praça pública.

Lutero se fez presente na Dieta de Worms, em abril de 1521. Recusan-
do retratar-se, disse que a sua consciência estava presa à Palavra de Deus, 
pelo que a retratação não seria correta. Dizem alguns historiadores que 
ele concluiu sua defesa com as palavras: "Aqui estou; não posso fazer 
outra coisa. Que Deus me ajude. Amém". Como resposta, em 25 de maio 
de 1521, formalizou-se a excomunhão de Martinho Lutero, e a Reforma 
também foi condenada.

A Reforma, porém, espalhou-se pela Europa. Em 1530 os líderes protes-
tantes escreveram a "Con�ssão de Augsburgo", resumindo os elementos 
doutrinários fundamentais do movimento. Por medidas de precaução, 
Lutero este recluso no castelo de Frederico, o Sábio, cerca de 10 meses, 
neste período deixou a barba e os cabelos crescerem e era chamado de 
Cavalheiro Jorge. 

Foi neste período que conseguiu tempo de trabalhar na tradução do 
Novo Testamento para a língua alemã. Esta tradução foi publicada em 
1532. Com a ajuda de Melancton e outros amigos, a Bíblia toda foi traduzi-
da, e, então, foi publicada em 1532. Essa tradução tornou-se tão importan-
te ao ponto de uni�car os vários dialetos alemães.

Outro fato digno de nota foi o casamento de Lutero, com Catarina Von 
Bora, �lha de família nobre e ex-freira, que havia aderido à Reforma junto 
de outras colegas de clausura que fugiram do convento. Tiveram seis �lhos, 
dos quais alguns faleceram na infância. Adotou outros �lhos. Este fato 
serviu para incentivar o casamento de padres e freiras que tinham preferi-
do adotar a Reforma.

Foi um rompimento de�nitivo com a Igreja Romana. Em 1546, aos 62 
anos de idade, Martinho Lutero faleceu. Porém, só em 1555, o Imperador 
reconheceu que havia duas diferentes con�ssões na Alemanha: a Católica 
e a Luterana.
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4.3. Alguns dos pontos mais importantes defendidos por Lutero:

1. Nem o papa nem o padre, tem o poder de remover os castigos temporais 
de um pecador. 
2. A culpa pelo pecado não pode ser anulada por meio de indulgências. 
3. Somente um autêntico arrependimento pode resolver a questão da 
culpa e do castigo, o que depende única e exclusivamente de Cristo. 
4. Só há um Mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 
5. Não há autoridade especial no papa.
6. As decisões dos concílios não são infalíveis. 
7. A Bíblia é a única autoridade de fé e prática para o cristão. 
8. A justi�cação é somente pela fé. 
9. A soberania de Deus é superior ao livre-arbítrio humano. 
10. Defendia a doutrina da consubstanciação em detrimento da transubs-
tanciação. 
11. Há apenas dois sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. 
12. Opunha-se a veneração dos santos, ao uso de imagens nas Igrejas, às 
doutrinas da missa e das penitências e ao uso de relíquias. 
13. Contrário ao celibato clerical. 
14. Defendia a separação entre igreja e estado.
15. Ensinava a total depravação da natureza humana.
16. Defendia o batismo infantil e a comunhão fechada. 
17. Defendia a educação dos �éis em escolas paroquianas.
18. Repudiava a hierarquia eclesiástica.

"O justo viverá pela fé". Rm 1:17

Parte 5

“Vivemos todos sob o mesmo céu, mas nem todos têm o mesmo horizonte.” 
Konrad Adenauer

5. O Inicio da Contra Reforma

5.1 Concílio de Trento (1545)

Conjuntura:

- Igreja Romana perdendo espaço na Europa frente ao protestantismo.
- Sacerdotes mundanos.

 Convocador:

- Papa Paulo III. Ele convocou uma equipe de cardeais para lhe fazer um 
relatório da situação da Igreja. As constatações foram catastró�cas.

Decisões:

- Término das Indulgências.



28

- Solicitação ao Clero de evitar até mesmo as menores falhas.
- Rea�rmou os 7 sacramentos como indispensáveis para a salvação. Em 
detrimento aos dois 2 sacramentos protestantes.
- Rea�rmou a transubstanciação.
- Rea�rmou a missa em Latim.
- Rea�rmou que a única interpretação das Escrituras válida era a feita pela 
Igreja. Rejeitando inclusive a impressão da Bíblia nas línguas locais.
- Por �m, as reformas deste concílio ainda separaram mais as ideias católi-
cas das protestantes.

5.2. Massacre do Dia de São Bartolomeu (1572)

Conjuntura:

- A França estava divida entre protestantes e católicos, os protestantes 
eram chamados de huguenotes;
- Em 1555 já haviam na França cerca de 400 mil huguenotes espalhados em 
mais de 2000 igrejas;
- A rainha Catarina de Médici era católica e via ampla oposição nos líderes 
huguenotes.

O massacre:

- Em 24 de agosto de 1572, às quatro da manhã a rainha deu ordem aos 
seus soldados e a assassinos contratados para que matassem os principais 
líderes huguenotes de Paris. Estes eram homens do comércio.
- Logo pela manhã, em meio a grande confusão gerada por esta decisão a 
população católica (maioria) pobre foi mobilizada contra os huguenotes e 
o massacre cresceu em proporções;
- Durante dias estas pessoas foram perseguidas e assassinadas em toda a 
França. Historiadores falam entre 20 e 100 mil mortos naqueles dias.

5.3. Resumo

O Cristianismo moderno tem sido grandemente in�uenciado pela 
Reforma Protestante do século XVI. Esse complexo movimento congregou 
cristãos de diferentes origens, identi�cados por diferentes nomenclaturas, 
mas ligados por uma fé comum. Num período de exaustão da Idade Média, 
in�uenciado pelo Renascimento e marcado pela crise do Catolicismo 
medieval, várias vozes em defesa do cristianismo bíblico levantaram-se na 
Igreja Cristã. Logo perceberam que o retorno às Escrituras faria da tentativa 
de reforma uma ruptura com a Igreja Católica.

“Na Baixa Idade Média a igreja começou a enfrentar crises que prepararam 
o caminho para a Reforma. A primeira foi uma crise de autoridade: papas, 
cardeais e bispos viviam em pecados grosseiros. Por isso, a autoridade da 
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igreja, nas pessoas do papa e do clero, foi desa�ada. A segunda foi uma 
crise de salvação: as pessoas, na Idade Média, tinham pavor da morte e a 
doutrina sacramental não proporcionava nenhuma segurança para o 
cristão. E a terceira era uma crise de espiritualidade: a divisão medieval 
entre clero e laicato dominava toda a teologia prática nessa época. No 
entendimento da igreja, a única maneira de viver uma vida consagrada era 
se tornando um membro do clero” (FERREIRA, Franklin. Gigantes da Fé: 
espiritualidade e teologia na igreja cristã. São Paulo. Vida. 2006).

A ruptura com Roma foi iniciada pelos pré-reformadores, vidas identi�-
cadas com a agenda da Reforma Protestante, que gastaram-se pela prega-
ção bíblica antes mesmo da efetivação da Reforma. Na verdade, comemo-
ra-se ilustrativamente a Reforma Protestante em 31 de Outubro, numa 
alusão às 95 teses de Martinho Lutero publicadas nesta data em 1517, mas 
a Reforma não deve ser entendida como um ato isolado em Wittenberg, na 
Alemanha, e Lutero não deve ser entendido como o criador da Reforma, 
até mesmo porque ele recebeu in�uência decisiva dos pré-reformadores.

5.4. Os Batistas não são Protestantes

Historicamente Batistas não são Protestantes.

Os Protestantes datam do século 16. São Luteranos, Reformados, e 
outros que eram Católicos Romanos mas deixaram sua fé católica para 
começar suas próprias denominações. Os Batistas não saíram de Roma 
como Lutero, Calvino e Zwingli, porque nunca pertenceram a ela. Não 
começaram no tempo da Reforma, mas centenas de anos antes. Os Batistas 
não tentam traçar sua sucessão histórica de volta aos dias dos Apóstolos. 
Simplesmente dizem que em cada época da história eclesiástica, havia 
grupos que creram nas mesmas doutrinas que os Batistas creem hoje. 
Estes grupos podiam ou não ser ligados uns aos outros, e foram conheci-
dos por nomes diferentes. Eram os Montanistas (150 d.C.), os Novacianos 
(240 d. C.), os Donatistas (305 d.C.), os Albigenses (1022 d.C.), os Valdenses 
(1170 d.C.). O nome genérico "batista" veio a ser bastante usado somente 
pouco antes da Reforma Protestante. Plena informação histórica recusa a 
ideia de que havia um único grupo religioso somente, isto é a Igreja Católi-
ca Romana, até o tempo de Martinho Lutero. Quem crê assim simplesmen-
te não tem feito um estudo criterioso da história eclesiástica.

Quero introduzir de propósito, o testemunho "não batista" da grande 
antiguidade do povo Batista. Cardeal Hosius (1504-1579) era um prelado 
Católico Romano cuja obra vitalícia foi a investigação e supressão de grupos 
não Católicos. Foi nomeado pelo Papa Paulo IV um dos três presidentes 
papais do famoso Concílio de Trento. Liderou vigorosamente a obra da 
contra-reforma. Se alguém conheceu as doutrinas e a história de grupos não 
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Católicos após a Reforma, era o Cardeal Hosius. Ele disse: "Se os Batistas 
não fossem atormentados e cortados fora com a faca durante estes últimos 
1.200 anos, fariam um enxame de maior número que todos os Reformadores." 
(Cartas Apud Opera, pp. 112, 113). Note cuidadosamente que este erudito 
autoridade Católica tem falado da ferrenha perseguição que os Batistas 
aguentaram, e que ele claramente faz distinção entre eles e os reformadores, 
e que ele os data 1.200 anos antes da Reforma Protestante. 

Também é evidente que os Batistas não eram Protestantes porque foram 
perseguidos severamente pelos Reformadores Protestantes e seus seguido-
res. Milhares não contados perderam seus bens, suas terras e suas vidas 
nestas perseguições. Konrad Grebel morreu na prisão em 1526. Felix Manz foi 
afogado pelas autoridades em Zurich em 1527. 

O notável líder Batista Balthauser Hubmaier foi queimado vivo em Viena 
no dia 10 de março de 1528. Três dias depois, sua esposa morreu afogada, 
lançada que foi da ponte sobre o Rio Danúbio com uma pedra amarrada ao 
pescoço. Os fatos a�rmam abundantemente a evidência de que historica-
mente os Batistas não são Protestantes.
Batistas não são Protestantes em sua Doutrina

O ponto de vista de que os Batistas têm a mesma base doutrinária dos 
Protestantes não é verídica. Há seis diferenças marcantes.
1. Batistas creem com todo o coração que somente a Palavra de Deus é 
su�ciente para toda a nossa fé e pratica. Lemos em II Tm. 3:16 que "Toda 
a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redar-
guir, para corrigir, para instruir em justiça.." As denominações Protestan-
tes têm credos, catecismos e vários padrões doutrinarias. Os Batistas 
usam somente a Bíblia.
2. Batistas creem que Cristo e somente Cristo é a Cabeça da Igreja como está 
escrito "Cristo é a cabeça da igreja," Ef. 5:23. Não há um homem sequer que 
tem a superintendência das Igrejas Batistas. Batistas não têm denominação 
no sentido de uma organização que controla as congregações locais. Cada 
igreja local é autônoma e sujeita somente a Cristo, Sua Cabeça. Uma igreja 
Batista, mesmo confraternizando-se com outras congregações da mesma fé e 
ordem, não tem matriz ou Santa Sé aqui na terra. Não tem quartel general 
aqui, mas sim no céu.
3. Batistas crêem de coração numa igreja livre e num estado livre. Cristo ensinou 
que tanto o estado, como a igreja, tem seu devido lugar. "Daí pois a César o que 
é de César, e a Deus o que é de Deus," Mt. 22:21. Os Batistas são contra a união do 
Estado com a Igreja. Creem que a igreja controlada pelo estado é uma desculpa 
miserável de cristianismo e uma clara apostasia às Escrituras. Todos os Reforma-
dores Protestantes �zeram igrejas estatais para seus seguidores.
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4. Os Batistas crêem fortemente na responsabilidade individual a Deus, 
porque as Escrituras ensinam claramente que "Cada um de nós dará conta de 
si mesmo a Deus," Rm. 14:12. Um sacerdote não pode se responsabilizar por 
você, e a igreja também não. Os padrinhos idem. Ninguém é salvo por quilo 
que os pais creem. Ninguém é salvo pela identi�cação com uma religião. 
Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Na sua maioria os Protestantes não 
creem nesta doutrina bíblica.
5. O povo Batista também sempre tem crido no batismo da pessoa converti-
da. Nenhum dos Reformadores creu neste ensino da Bíblia. Nas Escrituras, a fé 
e o arrependimento sempre precedem o batismo. No dia de Pentecostes, 
Pedro claramente disse ao povo, "Arrependei-vos...e seja batizado, "At. 2:38. 
Isto signi�ca evidentemente que não havia batismo infantil porque as crian-
ças não são capazes de arrependimento. Nenhum descrente deve ser batiza-
do. Os Reformadores seguiram Roma no seu ensino sobre batismo. Os Batis-
tas têm se agarrado à doutrina de Cristo e Seus Apóstolos, neste ponto.
6. Os Batistas, baseados nas Escrituras, sempre têm crido numa igreja feita de 
regenerados, isto é, somente dos que fazem clara pro�ssão de fé. Na igreja 
apostólica somente os crentes, os que receberam a Palavra de Deus e que 
tinham se arrependido dos seus pecados podiam ser batizados e fazer parte 
da igreja, At. 2:41. Não se une à igreja automaticamente ou através de tercei-
ros. Nas Igrejas Batistas de hoje também é assim. Reconsiderando-se estes 
pontos simples, é mais do que claro concluir que os Batistas não são Protes-
tantes em suas doutrinas.

Na Pratica os Batistas não são Protestantes

Algumas simples observações indicam que os Batistas diferem radical-
mente dos Protestantes em vários pontos. Os Protestantes olham para algum 
homem como seu Fundador, muitas usando seu próprio nome no nome da 
Igreja. Os Luteranos vêm do Martinho Lutero. Os Reformados de João Calvino. 
Os Presbiterianos de João Knox. Os Metodistas abertamente dizem que o seu 
Fundador foi João Wesley. Mas quem fundou as Igrejas Batistas? Eis a pergun-
ta histórica digna de investigação séria. É impossível achar um só homem que 
deu começo às Igrejas Batistas. Porém, se vamos usar nomes de fundadores 
humanos, devemos olhar para Pedro, Paulo, Tiago e João etc.

Somos diferentes dos Protestantes, em nosso lugar natalício. Os Luteranos 
vieram de Alemanha, os Reformados de Suíça e os Países Baixos, os Presbite-
rianos de Escócia, os Episcopais de Inglaterra, mas os Batistas teriam que dizer 
que a sua origem é Jerusalém.

Além disso, o credo dos Batistas não é a Con�ssão de Augsburg, os Canons 
de Dort, ou a Con�ssão de Westminster, mas a simples Palavra de Deus. Assim é 
impossível identi�car os Batistas como Protestantes.

Os Batistas nunca foram ligados aos Protestantes e nunca foram identi�-
cados com a Igreja Católica Romana. Antes e depois da Reforma, mantiveram 
sua identidade e foram �éis às Escrituras. Os Batistas verdadeiros mantêm os 
claros ensinos de Jesus e Seus Apóstolos. Por estas doutrinas, dadas por Deus, 
eles estavam e estão prontos a morrer se for necessário. Hanz Denk, um Batis-
ta do século 16 disse, "Fé signi�ca obediência à Palavra de Deus, seja para 
viver, seja para morrer." Para muitos, era morte. 

Em menos de dez anos, houve 900 execuções de Batistas em Rottenburg nos 
dias da Reforma. Estas mortes muitas vezes eram ferozes e cruéis. A sentença para 
um crente Batista, Michael Sateler, reza assim: "Michael Sateler será entregue ao 
carrasco, que vai levá-lo ao lugar de execução e cortar fora sua língua; ele o jogará 
numa carroça e duas vezes arrancar a suas carnes com pinças quentes; depois vai 
levá-lo ao portão da cidade e torturar sua carne da mesma maneira." E assim que 
Sateler morreu, em Rottenburg 21 de maio de 1527, sua esposa e outras mulheres 
foram afogadas e muitos homens foram degolados.

Os Batistas não são Protestantes, mas guardam �rmemente os preceitos e 
práticas de Cristo e seus Apóstolos. Os Batistas creem que a pura Palavra de 
Deus é autoridade su�ciente para tudo. Os Batistas rejeitam todas as tradições 
e práticas que foram inventadas desde o tempo dos Apóstolos.
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