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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 & a ciência 



Para a existência de tal ministério na Igreja, 

há um requisito, a autoridade recebida de 

Deus e, consequentemente, poder e 

conhecimento transmitido de Deus para o 

exercício desse ministério; e sempre que 

um homem possui estes atributos, mesmo 

que o bispo não tenha colocado suas mãos 

sobre ele, de acordo com suas tradições, o 

próprio Deus o nomeia.  

 

John Wycliffe 



O Novo Testamento tem total autoridade e 

está aberto para a compreensão de 

simples homens quanto aos pontos 

necessários para a sua salvação. 

 

John Wycliffe 



Nenhum homem deve ser aceito 

simplesmente por causa de sua autoridade, 

a menos que ele possa provar através das  

Escrituras a defesa de suas opiniões. 

 

John Wycliffe 



10 Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram 

Paulo e Silas para Beréia. Chegando ali, 

eles foram à sinagoga judaica. 

11 Os bereanos eram mais nobres do que 

os tessalonicenses, pois receberam a 

mensagem com grande interesse, 

examinando todos os dias as Escrituras, 

para ver se tudo era assim mesmo. 

 

Atos 17 



Quanto ao anticristo ocupando a cadeira 

papal, é evidente que um papa vivendo  

contrário a Cristo, como qualquer outra 

pessoa pervertida, é chamado, por 

concenso,  anticristo. 

 

Jan Hus 



18 Filhinhos, esta é a última hora; e, assim 

como vocês ouviram que o anticristo está 

vindo, já agora muitos anticristos têm 

surgido. Por isso sabemos que esta é a 

última hora. 

19 Eles saíram do nosso meio, mas na 

realidade não eram dos nossos, pois, se 

fossem dos nossos, teriam permanecido 

conosco; o fato de terem saído mostra que 

nenhum deles era dos nossos. 

 

1 João 2 



Nunca serei um herege; posso errar na 

disputa, mas eu não desejo ter a palavra 

final em nada; por outro lado, eu não estou 

limitado às opiniões dos homens. 

 

Martinho Lutero 



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. 

19 Não apaguem o Espírito. 

20 Não tratem com desprezo as profecias, 

21 mas ponham à prova todas as coisas e 

fiquem com o que é bom. 

 

1 Tessalonicenses 5 



Se vocês, jovens companheiros fossem 

sábios, o diabo não poderia fazer nada a 

vocês, mas por vocês não serem sábios, 

vocês precisam de nós que somos velhos. 

 

Martinho Lutero 



29 A glória dos jovens é a sua força; e a 

beleza dos velhos são as cãs. 

 

Provérbios 20 



Paz se possível, a verdade a todo custo. 

 

Martinho Lutero 



18 Se for possível, quanto depender de vós, 

tende paz com todos os homens. 

19 Não vos vingueis a vós mesmos, 

amados, mas dai lugar à ira de Deus, 

porque está escrito: Minha é a vingança, eu 

retribuirei, diz o Senhor. 

20 Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-

lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de 

beber; porque, fazendo isto amontoarás 

brasas de fogo sobre a sua cabeça. 

21 Não te deixes vencer do mal, mas vence 

o mal com o bem. 

Romanos 12 



Eu me sinto muito mais livre agora que 

tenho a certeza que o papa é o anticristo. 

 

Martinho Lutero 


