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O legado da reforma sobre 

• o indivíduo 

• o trabalho 

• a comunidade 

• a intervenção divina 

• a educação 

• a economia 

• o poder e as autoridades 



O que foi a reforma protestante 

• Um movimento cristão 

• Seu ápice em 31 de outubro de 1517 

• Publicação das 95 teses 

• Na porta da igreja do castelo de Wittenberg 

• Por Martinho Lutero 

• Propondo uma reforma no catolicismo 
romano 

• Os princípios fundamentais são conhecidos 
como os “5 solas” 

 



 



A abrangência da reforma 

• Apoio de vários religiosos e governantes 
europeus 

• Iniciada na Alemanha, estende-se para  

– Suiça,  

– França,  

– Países Baixos (Holanda & Bélgica),  

– Reino Unido,  

– Escandinávia  

– Países Bálticos (Lituânia, Letônia e Estônia) 

–Hungria 







A Pré-Reforma 



A pré-reforma 

• A Pré-Reforma tem suas origens em uma 

denominação cristã do século XII conhecida 

como Valdenses, que era formada pelos 

seguidores de Pedro Valdo, um comerciante 

de Lyon que se converteu ao Cristianismo 

por volta de 1174. Ele decidiu encomendar 

uma tradução da Bíblia para a linguagem 

popular e começou a pregá-la ao povo sem 

ser sacerdote. 
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Pierre Vaudès or de Vaux 

Os detalhes específicos de sua vida são, em 

grande parte desconhecido. As fontes 

disponíveis relatam que ele era um homem 

de negócios rico na área de tecidos em Lyon. 

Parecia também ser um homem de algum 

aprendizado. Em algum momento, pouco 

antes do ano 1160 ele foi inspirado por uma 

série de eventos, em primeiro lugar, depois 

de ouvir um sermão sobre a vida de São 

Alexius, ... 
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Pierre Vaudès or de Vaux 

... em segundo lugar, a rejeição da 

transubstanciação, quando era considerado 

um crime capital esta afirmação, em terceiro 

lugar, a súbita e repentina morte de um 

amigo durante uma refeição à noite. A partir 

deste ponto, ele começou a viver uma vida 

cristã radical deixando sua propriedade aos 

cuidados de sua esposa, enquanto o restante 

de seus pertences, ele distribuiu como 

esmolas aos pobres. 
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Pierre Vaudès or de Vaux 

• Por essa época, Waldo começou a pregar e 

ensinar publicamente, com base em suas 

idéias de simplicidade e pobreza, 

nomeadamente, que "Ninguém pode servir 

a dois senhores, a Deus e a Mamom" 

acompanhadas de fortes condenações dos 

excessos papais e dogmas católicos, 

incluindo purgatório e transubstanciação, 

acusando-os de serem a prostituta do livro 

do Apocalipse.  
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Pierre Vaudès or de Vaux 

• Em 1170, ele havia reunido um grande 

número de seguidores que foram referidos 

como os Pobres de Lyons, os pobres da 

Lombardia, ou os pobres de Deus, que faria 

espalhar o seu ensino no estrangeiro, 

enquanto disfarçado como mascates. 

Muitas vezes referido como os valdenses, 

eles eram distintos dos albigenses ou 

cátaros. 
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Pierre Vaudès or de Vaux 

• O movimento Waldensiano foi 

caracterizado desde o início pela pregação 

de leigos, a pobreza voluntária e a estrita 

observância da Bíblia. Entre 1175-1185 Peter 

Waldo contratou um clérigo de Lyons para 

traduzir o Novo Testamento para a língua 

Arpitan (Franco-Provençal) sendo ele 

também envolvido neste trabalho de 

tradução.  
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Pierre Vaudès or de Vaux 

• Independentemente da fonte de tradução, 

a ele é creditado como a primeira tradução 

da Bíblia em uma "língua moderna" fora do 

latim na Europa. 
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Eles tiveram que explicar a sua fé perante 

um painel de três clérigos, incluindo as 

questões que foram então debatidas no 

seio da Igreja, como o sacerdócio universal, 

o evangelho na língua vulgar, e a questão 

da pobreza auto-imposta.  
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Pierre Vaudès or de Vaux 

• Os resultados da reunião foram 

inconclusivos, e as idéias de Waldo, mas 

não o movimento em si, foram condenados 

no Terceiro Conselho de Latrão, no mesmo 

ano, embora os líderes do movimento 

ainda não havia sido excomungado. 



Pierre Vaudès or de Vaux 

• Expulsos de Lyons, Waldo e seus seguidores 

se estabeleceram nos altos vales do 

Piemonte, e na França, no Luberon, 

enquanto continuavam em sua pregação 

do cristianismo com base no Novo 

Testamento. Finalmente, Waldo foi 

excomungado pelo Papa Lúcio III durante o 

sínodo realizado em Verona em 1184, e a 

doutrina dos Pobres de Lyons foi 

novamente condenada ... 



Pierre Vaudès or de Vaux 

• ... pelo Quarto Conselho de Latrão, em 1215, 

onde eles são mencionados pelo nome, 

pela primeira vez, e considerados como 

heresia. A Igreja Católica Romana começou 

a perseguir os valdenses e muitos foram 

julgados e condenados à morte em vários 

países europeus durante os séculos 12, 13 e 

14. Estes cristãos persistiram fugindo para 

os Alpes e lá se escondendo. 
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A Reforma em 10 passos 



As 95 teses de Martinho Lutero em 31/10/1517 

Essas teses condenavam a "avareza e o 

paganismo" na Igreja, e pediam um debate 

teológico sobre o que as indulgências 

significavam. Embora estas teses não tenham 

sido o rompimento definitivo com Roma, 

este evento é crucial e merece estar na 

vanguarda de qualquer discussão sobre os 

fatos mais importantes da Reforma, ... 



As 95 teses de Martinho Lutero em 31/10/1517 

... porque é a faísca que deu origem às 

chamas da revolução. 95 teses de Lutero 

foram publicados, impressos, e divulgados na 

Europa, e a publicação provocou um fervor 

religioso que explodiu por toda a Alemanha 

e além. 



O Colóquio de Marburg em 01 a 04/10/1529 

A discussão entre Lutero e Zwingli sobre a 

teologia da Ceia do Senhor trouxe 

conseqüências políticas e religiosas. A 

incapacidade de chegar a um acordo sobre a 

Eucaristia acabam definindo uma divisão que 

já dura quase 500 anos. Porque os 

reformadores não concordaram sobre a Ceia 

do Senhor, ... 



O Colóquio de Marburg em 01 a 04/10/1529 

... a aliança política entre os países 

reformistas foi severamente prejudicada. As 

implicações religiosas forçou os luteranos e 

os reformados a seguirem caminhos 

separados, criando uma animosidade, que 

impediu a unidade religiosa e levou a mais 

fragmentação do protestantismo em grupos 

diferentes. 



A publicação do NT de Lutero em 09/1522 

A publicação do Novo Testamento para o 

alemão comum de Lutero foi um divisor de 

águas para a Reforma na Europa. Ele foi 

seguido pelo trabalho de William Tyndale 

sobre o Novo Testamento em 1526 e por 

uma série de outras traduções comum pelo 

homem em outros países.  



A publicação do NT de Lutero em 09/1522 

A tradução da Bíblia para a língua do povo 

permitiu que os reformadores baseassem 

suas críticas ao papado por motivos bíblicos 

e levou para o homem comum a capacidade 

de examinar as Escrituras por si mesmo, sem 

depender exclusivamente de autoridade da 

Igreja. 



O Ato de Supremacia em 11/1534 

Instituição da Igreja da Inglaterra e a 

colocação de Henrique VIII como o chefe da 

Igreja, foi o início de uma longa e variada 

história da Reforma na Inglaterra, em que a 

instituição da teologia reformada de cima 

para baixo trouxe o seu próprio conjunto de 

problemas. 



O Edito de Nantes em 13/04/1598 

Este evento foi um dos sinais mais 

esperançosos e indicava a possibilidade de 

pacificar os diferentes grupos religiosos 

permitindo que eles coexistissem 

pacificamente. Assinado pelo rei da França 

Henrique IV, o édito concedia aos 

huguenotes a garantia de tolerância religiosa 

após 36 anos de perseguição e massacres 

por todo o país, ... 



O Edito de Nantes em 13/04/1598 

... com destaque para o massacre da noite de 

São Bartolomeu de 1572. Com este édito 

ficava estipulado que a confissão católica 

permanecia a religião oficial do Estado mas 

era agora oferecida aos calvinistas franceses 

a liberdade de praticarem o seu próprio 

culto. 



O Concílio de Trento de 1545 a 1563 

As declarações católico romanas após o 

Concílio de Trento eliminaram praticamente 

qualquer esperança de reconciliação entre a 

Igreja Católica e o movimento protestante. 

Os resultados serviram para orientar a 

teologia católico-romana nos três séculos 

seguintes, formando o período tridentino do 

catolicismo romano. O próximo concílio só 

ocorreria em 1869, o Vaticano I. 



As Institutas de Calvino em 1559  

A teologia sistemática de João Calvino serviu 

de base para a adoção de teologia 

reformada na Europa e na América. Sua 

teologia é importante porque ele era uma 

exposição visionária da teologia, enquanto as 

teologias dos outros reformadores eram 

reacionárias por natureza, pois foram 

forjadas em meio ao conflito. 



Os três tratados de Martinho Lutero (1520) 

Os três tratados de Martinho Lutero para o 

povo alemão em 1520 (Recurso à Nobreza 

Alemã, O Cativeiro Babilônico da Igreja, e A 

Liberdade do Cristão) serviu como uma 

chamada fervorosa a reforma da igreja, 

influenciando o movimento protestante na 

Alemanha e fora dela por muitos e muitos 

anos. 



Massacre dia de São Bartolomeu em 08/1572 

A violência da multidão católica contra os 

huguenotes que se prolongou por vários 

meses custou a vida de milhares de 

protestantes franceses. Este evento foi um 

ponto de virada nas guerras religiosas 

francesas, uma vez que este radicalizou o 

movimento huguenote. 



A Paz de Augsburg (1555) 

A Paz de Augsburgo foi um tratado assinado 

entre Carlos V e as forças da Liga de 

Esmalcalda em 25 de Setembro de 1555 na 

cidade de Augsburgo, na atual Alemanha. O 

resultado da Paz de Augsburgo foi o 

estabelecimento da tolerância oficial dos 

Luteranos no sacro império romano.  



A Paz de Augsburg (1555) 

De acordo com a política de cuius regio, eius 

religio, a religião (Católica ou Luterana) do 

príncipe da região seria aquela a que os 

súditos desse príncipe se deveriam converter. 

Foi concedido um período de transição no 

qual os súditos pudessem escolher se não 

preferiam mudar-se com família e haveres 

para uma região governada por um príncipe 

da religião de sua escolha. 



Oração & Defesa da Fé 



Sobre a oração 

Ser um cristão sem oração é tão 

viável quanto estar vivo sem 

respirar. 

 

Martinho Lutero 



Sobre a oração 

Ore e deixe Deus se preocupar. 

 

Martinho Lutero 



Sobre a defesa da fé 

Um cão late quando seu dono é 

atacado . Eu seria um covarde se 

visse que a verdade de Deus é 

atacada e ainda permanecesse 

em silêncio. 

 

João Calvino 



Sobre a defesa da fé 

É fé não entender nada , e 

simplesmente submeter suas 

convicções implicitamente para a 

Igreja?  

 

João Calvino 


