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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 



Arte é uma variada gama de atividades 

humanas e os produtos dessas atividades, 

geralmente envolvendo habilidade 

imaginativa ou técnica. Na sua forma mais 

geral, estas atividades incluem a produção 

de obras de arte, a crítica de arte, o estudo 

da história da arte, e a divulgação estética 

da arte. 

Arte | Conceito 



A finalidade da arte é tirar a poeira da vida 

diária para fora de nossas almas. 

 

Pablo Picasso 

Arte | Definição 



Criatividade é se permitir a cometer erros. 

Arte é saber quais devem ser mantidos. 

 

Scott Adams 

Arte | Definição 



A verdadeira obra de arte é apenas uma 

sombra da perfeição divina. 

 

Michelangelo 

Arte | Definição 



A fotografia pinça um instante fora do 

tempo, e altera a vida simplesmente por 

segurá-lo. 

 

Dorothea Lange 

Arte | Definição 



A imagem é um poema sem palavras. 

 

Horácio 

Arte | Definição 



A arte nos permite encontrarmos a nós 

mesmos e ao mesmo tempo nos 

perdermos. 

 

Thomas Merton 

Arte | Definição 



A arte mais elevada é sempre a mais 

religiosa, e o maior artista é sempre uma 

pessoa devota. 

 

Abraham Lincoln 

Arte | Definição 



A arte não é um artesanato, é a 

transmissão do sentimento que o artista 

experimentou. 

 

Leo Tolstoy 

Arte | Definição 



A arte é a filha da liberdade. 

 

Friedrich Schiller 

Arte | Definição 



As atitudes protestantes em relação as artes têm sido 

ambivalentes. Para a maior parte, protestante reformados 

tem sido “confuso” sobre as artes, temendo que os 

símbolos sejam confundidos com a realidade e que o 

símbolo poderia ser idolatrado e a realidade esquecida. 

Assim, Calvino e Zwingli encontraram pouco espaço para 

as artes visuais, embora Lutero mostrasse interesse e era 

amigo de alguns artistas de sua época, incluindo Lucas 

Cranach. Lutero também aprovava a música mais do que 

seus reformadores suíços, embora a maioria dos 

protestantes incentivava seu uso. Protestantes citaram 

artistas como o poeta John Milton, o pintor Rembrandt, e 

o compositor Johann Sebastian Bach para demonstrar a 

existência de uma estética protestante. O que pode ser 

chamado de "mente" protestante ou "espírito" era 

especialmente prevalente em música e literatura. 



Tudo o que é feito no mundo é feito pela 

esperança. 

 

Martinho Lutero 



11 Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, 

sirvam ao Senhor. 

12 Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na 

tribulação, perseverem na oração. 

13 Compartilhem o que vocês têm com os santos em 

suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. 

14 Abençoem aqueles que os perseguem; abençoem, e 

não os amaldiçoem. 

15 Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os 

que choram. 

16 Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. 

Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-

se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos 

seus próprios olhos. 

 

Romanos 12 













Uma bela música é a arte dos profetas que 

podem acalmar a agitação da alma; ela é 

um dos mais magníficos e prazerosos 

presentes que Deus nos tem dado. 

 

Martinho Lutero 



Meu coração, que se encontra tão cheio a 

ponto de transbordar, muitas vezes foi 

consolado e revigorado pela música 

quando esteve doente e cansado. 

 

Martinho Lutero 



4 Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem 

diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando 

graças, e louvando o Senhor, o Deus de Israel. 

5 Desses, Asafe era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e 

depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, 

Obede-Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, 

enquanto Asafe tocava os címbalos. 

6 Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar 

diariamente as trombetas diante da arca da aliança de 

Deus. 

7 Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou 

a Asafe e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos 

de gratidão: 

8 Dêem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, 

divulguem entre as nações o que ele tem feito. 

9 Cantem para ele, louvem-no; contem todos os seus 

atos maravilhosos. 

1 Crônicas 16 



1. Castelo Forte 

2. Nós cremos todos num só Deus 

3. Senhor, no Verbo nos mantém 

4. Se Deus não estivesse conosco nesta época 

5. Canção infantil para o Natal de Cristo 

6. Outro hino de Natal 

7. Um belo hino dos mártires de Cristo, queimados em Bruxelas pelos sofistas de Lovaina Martinho Lutero 

8. O salmo “Das profundezas” 

9. Deus se comisere de nós 

10. Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos afastou da ira de Deus 

11. Cristo estava preso nas amarras da morte 

12. Alegrai-vos, caros cristãos 

13. Estes são os santos dez mandamentos 

14. Ó Deus do céu, volta teu olhar 

15. Vem, ó Salvador dos gentios 

16. Diz a boca dos néscios 

17. Feliz aquele que teme a Deus 

18. Em meio à vida, estamos envolvidos pela morte 

19. Louvado sejas, Jesus Cristo 

20. Devemos dar a Cristo belo louvor 

21. Com paz e alegria eu sigo 

22. Vem Deus Criados, Espírito Santo 

23. Agora pedimos ao Espírito Santo 

24. Vem, Santo Espírito, Senhor Deus 

25. Deus, o Pai, seja conosco 

26. Deus seja louvado e bendito 

27. O Sanctus alemão 

28. Da Pacem Domine 

29. Canção Infantil 

30. Te deum laudamus (Senhor, nós te louvamos) 

31. Um hino da Santa Igreja Cristã do cap. 12 do Apocalipse 

32. Outro hino de Natal Conforme a melodia anterior Mart. Lutero 

33. O hino hostis Herodes (Inimigo Herodes) segundo a melodia A solis ortus, etc. 

34. O Pai-Nosso - brevemente interpretado e musicado pelo Doutor Mart. Lutero 

35. Hino sacro sobre nosso santo Batismo, de modo bem resumido o que ele é, quem o instituiu, qual seu proveito, etc. 

36. Hino O lux beata (Ó luz beata) traduzido pelo Dr. Mart. Lutero 

37. Gloria in excelsis Deo (Toda a glória e louvor sejam de Deus) 





A Ciência (do latim scientia, traduzido por 

"conhecimento") refere-se a qualquer 

conhecimento ou prática sistemáticos. Em 

sentido estrito, ciência refere-se ao sistema 

de adquirir conhecimento baseado no 

método científico bem como ao corpo 

organizado de conhecimento conseguido 

através de tais pesquisas. 

Arte | Conceito 



Primeiro eu sacudo a macieira inteira, as 

mais maduras devem cair . Então eu subo 

na árvore e agito cada membro, e em 

seguida, cada ramo, e em seguida, cada 

galho, e então eu olho debaixo de cada 

folha. 

 

Martinho Lutero 



1 Muitos já se dedicaram a elaborar um relato 

dos fatos que se cumpriram entre nós, 

2 conforme nos foram transmitidos por aqueles 

que desde o início foram testemunhas oculares e 

servos da palavra. 

3 Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, 

desde o começo, e decidi escrever-te um relato 

ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, 

4 para que tenhas a certeza das coisas que te 

foram ensinadas. 

 

Lucas 1 



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 



6 Ele respondeu: "Bem profetizou Isaías acerca de vocês, 

hipócritas; como está escrito: ‘Este povo me honra com 

os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 

7 Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de 

regras ensinadas por homens’. 

8 Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se 

apegam às tradições dos homens". 

9 E disse-lhes: "Vocês estão sempre encontrando uma 

boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, 

a fim de obedecer às suas tradições! 

 

Marcos 7 



Não há uma lâmina de grama, não há cor 

neste mundo que não se destine a fazer-

nos alegrar. 

 

João Calvino 



28 "Por que vocês se preocupam com 

roupas? Vejam como crescem os lírios do 

campo. Eles não trabalham nem tecem. 

29 Contudo, eu lhes digo que nem 

Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-

se como um deles. 

30 Se Deus veste assim a erva do campo, 

que hoje existe e amanhã é lançada ao 

fogo, não vestirá muito mais a vocês, 

homens de pequena fé? 

 

Mateus 6 



Nada oferece descanso, a não ser a busca 

sincera da verdade. 

 

Blaise Pascal 



31 Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: 

"Se vocês permanecerem firmes na minha 

palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 

32 E conhecerão a verdade, e a verdade os 

libertará". 

33 Eles lhe responderam: "Somos descendentes 

de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. 

34 Como você pode dizer que seremos livres? " 

Jesus respondeu: "Digo-lhes a verdade: Todo 

aquele que vive pecando é escravo do pecado. 

 

João 8 



A fé é diferente do experimento; o último é 

humano, o primeiro é um dom de Deus. 

 

Blaise Pascal 



1 Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a 

prova das coisas que não vemos. 

2 Pois foi por meio dela que os antigos 

receberam bom testemunho. 

3 Pela fé entendemos que o universo foi formado 

pela palavra de Deus, de modo que o que se vê 

não foi feito do que é visível. 

 

Hebreus 11 



A sensibilidade dos homens para coisas 

pequenas, e sua indiferença para com as 

grandes, indica uma estranha inversão. 

 

Blaise Pascal 



20 Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis 

de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio 

das coisas criadas, de forma que tais homens são 

indesculpáveis; 

21 porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram 

como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus 

pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações 

insensatos se obscureceram. 

22 Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos 

23 e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas 

segundo a semelhança do homem mortal, bem como de 

pássaros, quadrúpedes e répteis. 

 

Romanos 1 


