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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 

• as artes & as ciências 



Nobres 

• Imperador 

•Reis 

•Nobreza Superior  

•Nobreza Inferior 

•… 

Clero 

•Papa 

•Cardeais 

•Bispos 

• Sacerdotes 

•Monges 

Plebe 

• Juízes 

•Doutores  

•Professores 

•… 

•Trabalhadores 

Classes Sociais | Século XV 



Classes Sociais | Século XV 

• Mobilidade social muito baixa 

• Cada classe social e cada ambiente tinha 

sua própria ordem social 

• Ordem social entre a nobreza 

• Ordem social no clero 

• Ordem social da plebe na cidade 

• Ordem social da plebe no campo 

• … 

 

 



A desintermediação 

37. Qualquer cristão verdadeiro, 

vivo ou morto, participa de todos os 

benefícios de Cristo e da Igreja, que 

são dons de Deus, mesmo sem 

carta de indulgência. 

 

Martinho Lutero 



A desintermediação 

Todo homem deve fazer duas coisas 

sozinho; ele deve construir a sua 

própria crença e a sua própria 

morte . 

 

Martinho Lutero 



A desintermediação 

Nenhum homem está excluído da 

comunhão com Deus , a porta da 

salvação está definida e aberta a 

todos os homens , não há nada que 

nos retenha de entrar, a não ser a 

nossa própria descrença. 

 

João Calvino 





A desintermediação 

5 Pois há um só Deus e um só mediador 

entre Deus e os homens: o homem Cristo 

Jesus, 6 o qual se entregou a si mesmo como 

resgate por todos. Esse foi o testemunho 

dado em seu próprio tempo. 7 Para isso fui 

designado pregador e apóstolo mestre da 

verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a 

verdade, não minto. 

 

1 Timóteo 2 
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A reforma na oração 

Ser um cristão sem oração é tão viável 

quanto estar vivo sem respirar. 

 

A oração é um muro forte e a fortaleza 

da igreja; é uma maravilhosa arma 

cristã. 

 

Martinho Lutero 



A reforma na oração 

Deus tolera até mesmo a nossa 

gagueira, e perdoa a nossa ignorância 

sempre que algo inadvertidamente nos 

escapa - sem essa misericórdia não 

haveria liberdade para orar. 

 

João Calvino 



A reforma na oração 

16 Alegrem-se sempre. 

17 Orem continuamente. 

18 Dêem graças em todas as 

circunstâncias, pois esta é a vontade de 

Deus para vocês em Cristo Jesus. 

 

1 Tessalonicenses 5 



Você sabia? 

A propaganda durante a Reforma, ajudou na difusão da 

imprensa escrita em toda a Europa, e em particular na 

Alemanha, tornando novas idéias, pensamentos e doutrinas 

disponíveis ao público de uma forma que nunca tinha sido 

visto antes do século XVI. A imprensa foi inventada por volta 

de 1450 e rapidamente se espalhou para grandes cidades de 

toda a Europa. No momento em que a Reforma estava em 

andamento em 1517, havia centros de impressão em mais de 

200 das principais cidades europeias. Estes centros 

tornaram-se as produtores primários dos trabalhos da 

Reforma trabalha pelos protestantes, e em alguns casos 

utilizados também pela contra-reforma católica. 



A reforma na alegria 

Você deve se submeter ao sofrimento 

supremo, a fim de descobrir a plenitude 

da alegria. 

João Calvino 

 

Se não me for permitido rir no céu, eu 

não quero ir para lá. 

Martinho Lutero 



A reforma na alegria 
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Deus para vocês em Cristo Jesus. 

 

1 Tessalonicenses 5 



A reforma na consciência 

Eu não posso e não vou me retratar de 

nada, não posso contrariar minha 

consciência, não é certo e nem seguro. 

Aqui estou eu, eu não posso fazer outra 

coisa, que Deus me ajude. Amém. 

 

Martinho Lutero 



A reforma na consciência 

A tortura de uma consciência 

pesada é o inferno de uma alma 

vivente. 

 

João Calvino 



A reforma na consciência 

1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas 

misericórdias de Deus que se ofereçam em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este 

é o culto racional de vocês. 2 Não se 

amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua 

mente, para que sejam capazes de 

experimentar e comprovar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus. 

Romanos 12 



A reforma na consciência 

15 Antes, santifiquem Cristo como Senhor no 

coração. Estejam sempre preparados para 

responder a qualquer que lhes pedir a razão 

da esperança que há em vocês. 16 Contudo, 

façam isso com mansidão e respeito, 

conservando boa consciência, de forma que 

os que falam maldosamente contra o bom 

procedimento de vocês, porque estão em 

Cristo, fiquem envergonhados de suas 

calúnias. 

1 Pedro 3 



Para refletir 

Os homens estão, sem dúvida, mais 

em perigo com a prosperidade do 

que com a adversidade. Porque, 

quando as coisas vão bem, eles se 

gabam e se tornam intoxicados por 

seu sucesso. 

João Calvino 



A reforma e o sacerdócio 

Que o papa ou bispo se unjam, façam tonsuras, ordenem, 

consagrem, ou se vistam de forma diferente dos leigos, da 

mesma forma um hipócrita pode fazer ou um ícone idólatra 

pintado à óleo pode ilustrar, mas de forma alguma isto 

torna alguém cristão ou um ser humano espiritual. Na 

verdade, todos nós somos sacerdotes consagrados através 

do Batismo, como São Pedro, em 1 Pedro 2 [: 9] diz: "Você é 

um sacerdócio real e um reino sacerdotal", e Revelação 

[05:10]: "Através teu sangue nos fizeram em sacerdotes e 

reis.“ 

 

Martinho Lutero 





A reforma e o sacerdócio 

9 Vocês, porém, são geração eleita, 

sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo 

de Deus, para anunciar as grandezas daquele 

que os chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz. 

10 Antes vocês nem sequer eram povo, mas 

agora são povo de Deus; não haviam 

recebido misericórdia, mas agora a 

receberam. 

1 Pedro 2 



A reforma na proclamação 

Você não é apenas responsável por 

aquilo que você diz, mas também 

pelo que você não diz. 

 

Martinho Lutero 



A reforma na proclamação 

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 



A reforma na proclamação 

2 Pregue a palavra, esteja preparado a 

tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, 

exorte com toda a paciência e doutrina. 

3 Pois virá o tempo em que não suportarão a 

sã doutrina; pelo contrário, sentindo coceira 

nos ouvidos, segundo os seus próprios 

desejos juntarão mestres para si mesmos. 

4 Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, 

voltando-se para os mitos. 

2 Timóteo 


