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A Igreja e os  
interesses materiais 

• No final do século XV, a 
Igreja era uma instituição 
poderosa na Europa 
ocidental. O papa e o clero 
local tinham autoridade 
sobre reis e nobres, atuavam 
na escolha e na bênção do 
imperador do Sacro Império 
Romano-Germânico e 
recolhiam contribuições 
monetárias. 



Igreja:  
seu poder ia além das questões 

espirituais 

• Detinha muitas terras; 

• Controlava praticamente todo o 
conhecimento registrado em livros; 

• Tinha poder espiritual, político e 
econômico. 

 



Reforma Protestante 

• Foi um movimento religioso que se 
voltou contra ações e regras da Igreja 
Católica. O principal agente 
da Reforma foi o monge alemão 
Martinho Lutero (1483-1546), que, em 
1517, publicou 95 teses que 
fundamentalmente criticavam a venda 
de indulgências (quando a Igreja 
“concedia” o perdão divino a qualquer 
pessoa que pagasse). O ato deu origem a 
um processo de ruptura que abalou 
seriamente o domínio católico na Europa 
Ocidental e permitiu o surgimento de 
ramificações do cristianismo, como o 
luteranismo, a primeira 
religião protestante. 



Críticas à Igreja 

• Troca de favores 
espirituais por bens 
materiais; 

• Venda de relíquias, cargos 
eclesiásticos e favores 
divinos por membros do 
clero (simonia). 

• Venda de indulgências (a 
Igreja “concedia” o perdão 
divino a qualquer pessoa 
que pagasse). 



As heresias:  
um precedente para a Reforma 

• No final da Idade Média, desencadeou-se em 
diversas partes da Europa um movimento de 
contestação às práticas da Igreja católica. 

• Líderes religiosos propuseram reformas nessas 
práticas e nos dogmas católicos. 

• A Igreja os considerava hereges e os punia 
severamente, inclusive com a morte. 





John Wycliffe 

• Sacerdote inglês e professor de teologia; 

• Criticou a riqueza acumulada pela Igreja Católica e seu 
envolvimento em assuntos não religiosos; 

• Questionou a autoridade do papa; 

• Defendeu uma revolta camponesa; 

• Colocou em dúvida o dogma da transformação do pão e do 
vinho; 

• Foi responsável pela primeira tradução da Bíblia para o 
inglês; 

• Acusado de heresia, desafiou os tribunais eclesiásticos, mas 
morreu antes de ser condenado. 



Jan Huss 

• Origem camponesa; 

• Sacerdote e professor tcheco; 

• Defendeu que não havia necessidade de intermediários entre 
os seres humanos e Deus; 

• Lutou pela realização do culto religioso nas línguas nacionais, 
pois isso permitia que a cerimônia fosse compreendida por 
mais fiéis; 

• Criticou a venda de indulgências pelo clero; 

• Criticou o envolvimento dos papas em questões políticas que 
não diziam respeito à Igreja; 

• Acusado de heresia, foi condenado à morte em uma fogueira.  



A Reforma Luterana – 
Martinho Lutero 

• Nascido na Saxônia (atual 
Alemanha); 

• Monge; 

• Acreditava que nada do que o 
ser humano fizesse lhe 
garantiria o perdão divino e que 
apenas a verdadeira fé poderia 
atrair a graça de Deus. 

• Divulgou suas 95 teses (discutiam 
a autoridade do papa, opunham-se à 
venda de indulgências, defendiam a 
aceitação da Bíblia como única fonte 
de fé e rejeitava a adoração de 
símbolos religiosos, os santos e boa 
parte dos sacramentos). 

• Traduziu a Bíblia para o alemão 
e escreveu trabalhos de 
teologia. 

 



O apoio a Lutero 

• Para muitos nobres germânicos, o 
rompimento com o papa era uma 
oportunidade de aumentar o próprio 
poder. 

• Aderir ao luteranismo significava 
enfraquecer ainda mais o imperador. 

• A burguesia e o povo desejavam pagar 
menos impostos. 



A Reforma se 
espalha 

O luteranismo ganhou adeptos 
em regiões das atuais Dinamarca, 

Suécia, Noruega, Estônia e 
Letônia. 



Calvinismo 
Doutrina inspirada nos princípios de Martinho Lutero e se 

espalhou na época da Reforma Protestante 

• João Calvino  foi um teólogo cristão francês; 

• Para os calvinistas, as pessoas já nasciam predestinadas 
ao céu ou ao inferno; 

• Os bens materiais e as riquezas eram vistos como 
bondade concedida por Deus; 

• O sucesso material passou a ser visto como sinal de 
salvação (como o trabalho árduo e a vida regrada 
favoreciam o enriquecimento). 



A Reforma Anglicana 

• Ocorreu na Inglaterra; 

• Decorreu de motivos políticos; 

• Liderado pelo rei Henrique VIII; 

• Queria se livrar da interferência do papado em seu governo. 



O casamento 
chega ao fim... 

• Desejando um herdeiro homem, o rei 
Henrique VIII pediu a anulação do 
casamento com Catarina de Aragão. O 
pedido foi negado. Henrique VIII se 
divorciou e casou-se com Ana Bolena. 
Por esse motivo, foi excomungado pelo 
papa. 

Ana Bolena 

Henrique VIII 

Catarina de Aragão 



Ato de Supremacia 
Ato declarava ao rei como chefe único e supremo da Igreja na Inglaterra. 



Nova igreja:  
Anglicana 

• Dissolveu mosteiros; 

• Confiscou as 
propriedades da Igreja 
Católica; 

• Rejeitava a autoridade 
do papa; 

• Proporcionou 
modificações parciais 
da liturgia. 













• https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-
que-foi-a-reforma-protestante/  

• https://youtu.be/S9xoyhiP2bk - Reforma 
Protestante 

• https://youtu.be/z3IcQ8m6xMQ - A vida 
de Martinho Lutero 

• https://youtu.be/E08DgA4tMK4 
- A história de Martinho Lutero 
(animação em Playmobil) 

• https://youtu.be/9xMNjYX7KIQ - 
Martinho Lutero - History 
Channel 
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