
 

 

MÓDULO 3 – A ABERTURA EUROPEIA AO MUNDO: MUTAÇÕES NOS 

CONHECIMENTOS, SENSIBILIDADES E VALORES NOS SÉCULOS XV 

E XVI 

A RENOVAÇÃO ESPIRITUAL 



https://www.youtube.com/watch?

v=F6ZsIyKHTNI 

 

As Igrejas Protestantes 

Lucas Cranach, o Jovem, A falsa e a verdadeira 

Igreja, c. 1546. 

Fonte: Google Arts  
Hans Sebald Beham, Alegoria do monge, 1521. 

Fonte: Wikimedia 

https://www.youtube.com/watch?v=F6ZsIyKHTNI
https://www.youtube.com/watch?v=F6ZsIyKHTNI


Protestantes Anglicanos 

Católicos 

Ortodoxos 

Muçulmanos 

Limites do Santo Império 

Conflitos religiosos nos século XV e XVI 



A REFORMA E A AFIRMAÇÃO DE NOVAS IGREJAS 

DIVISÃO RELIGIOSA 

DA EUROPA 

 assentes em novos 

princípios doutrinários; 

 

 fora da autoridade do 

Papa. 

 surgimento de 

novas Igrejas; 

QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DAS 

IGREJAS REFORMADAS? 

Lucas Cranach, o Jovem e Pancratius Kempff, 

Protestantismo e Catolicismo, 1546. 



AS IGREJAS REFORMADAS 

LUTERO CALVINO HENRIQUE VIII 

     LUTERANA                        CALVINISTA                  ANGLICANA 



AS TRANSFORMAÇÕES DO PROTESTANTISMO 

Logo que começaram a reformar […] havia que decidir até onde iria 

esta reforma, o que preservar e o que mudar. Era unânime que o 

poder do Papa devia ser destruído; monges e freiras deviam ser 

libertados dos seus votos […]; devia pôr-se fim ao sistema de venda 

dos cargos da Igreja […]; as pessoas deviam ser instruídas na Bíblia; 

[…] a missa simplificada [… foram suprimis]. O princípio orientador é a 

justificação pela fé, por outras palavras uma mudança de ênfase dos 

atos externos da religião […]. A Bíblia alemã foi colocada no púlpito, foi 

permitido aos padres casarem, […] os ritos ininteligíveis foram 

suprimidos […]. Lutero reduziu o número dos sacramentos […]. 
 

Owen Chadwick, The Penguin History of the Church – Reformation, Penguin, UK, 1990, pp. 64-65.  



IGREJA LUTERANA 
 definido, em 1530, na Confissão de Augsburgo  

 recusou a doutrina e os dogmas 

católicos: 

 

 o celibato eclesiástico; 

 

 o papel de mediação da Igreja; 

 

 o papel das obras na salvação; 

 

 a autoridade do Papa; 

Hugo Vogel, Lutero a pregar em 

Wartburg.  

Fonte: Wikimedia. 



IGREJA LUTERANA 

 definido, em 1530, na Confissão de 

Augsburgo  

PROTESTANTISMO 

 recusou a doutrina e os dogmas 

católicos: 

 

 os sacramentos, exceto batismo e 

eucaristia; 

 

 a transubstanciação; 

 

 o culto da Virgem e dos santos. 
Lutero 



IGREJA LUTERANA 

 definido, em 1530, na 

Confissão de Augsburgo  

 defendeu: 

 o sacerdócio universal; 

 

 a relação direta com Deus; 

 

 a tradução da Bíblia para as línguas 

nacionais; 

 

 a Bíblia como única fonte de fé; 

 

 a justificação pela fé. 

Lutero a pregar na igreja de Torslunde, 

1561.  

Fonte: Wikimedia. 



A JUSTIFICAÇÃO 

PELA FÉ 

Deverás possuir uma fé 

profunda e confiante em 

Deus. Graças a ela, 

triunfarás das tentações e 

serás reto, verdadeiro, 

pacífico e justo; assim 

cumprirás os 

mandamentos. 
 

Lutero, A liberdade do cristão. 

A JUSTIFICAÇÃO 

PELA FÉ 

Todos somos pecadores. 

Mas é um erro pensar-se 

que este mal se pode 

curar com as boas obras. 

[…] As boas obras não 

fazem o homem bom. 

Mas, se o homem for bom, 

fará boas obras. 
 

Lutero, Comentário à Epístola aos 

Romanos. 



IGREJA CALVINISTA 

 surgiu, em 1536, em Genebra (Suíça)  

CALVINISMO 

 defendeu: 

 a Bíblia como fonte de fé e base da 

autoridade da Igreja; 

 

 a relação direta com Deus; 

 

 a Predestinação (Deus é 

responsável pelo destino dos 

indivíduos e a salvação depende da 

graça divina). 
Calvino 



A DOUTRINA DA PREDESTINAÇÃO 

Chamamos predestinação ao conselho eterno de deus, pelo qual 

determinou o que queria fazer de cada homem. Porque ele não os 

criou todos em condições semelhantes, mas destina uns à vida 

eterna, os outros à eterna condenação. […] e isto se faz pelo seu 

julgamento oculto e incompreensível, conquanto seja justo e 

equitativo […].  
Calvino, A instituição da religião cristã. 



IGREJA ANGLICANA 

 surgiu, em 1534, em Inglaterra  

 Decorreu do facto do Papa não ter 

anulado o casamento de Henrique VIII 

com Catarina de Aragão, para poder 

casar com Ana Bolena. 

 Henrique VIII ignorou a recusa do 

Papa e voltou a casar, tendo sido 

excomungado. 
Henrique VIII 

ANGLICANISMO 



IGREJA ANGLICANA 

 Proclamação do Ato de 

Supremacia (1534):  

 

 o Papa deixava de ter jurisdição 

sobre a Igreja de Inglaterra; 

 

  o rei torna-se chefe da Igreja. 

Alegoria à Reforma Inglesa. 

Henrique VIII, no trono pisa o corpo do papa 

Clemente VII. Fonte:  Knowledge Bank. 



A LIDERANÇA DA IGREJA ANGLICANA 

O rei é o único chefe supremo da Igreja de Inglaterra. […] 

Nessa qualidade, o rei tem todo o poder para examinar, 

reprimir, emendar tais erros, heresias, abusos, ofensas e 

irregularidades que devem ou podem ser reformadas 

legalmente pela autoridade espiritual, a fim de garantir a paz, 

a unidade e a tranquilidade do reino […]. 

 
Ato de Supremacia, 1534. 



IGREJA ANGLICANA 

 os Trinta e Nove Artigos 

(1563), publicados no 

reinado de Isabel I, 

regularam a Igreja Anglicana. 

ANGLICANISMO 

 o Anglicanismo é um 

compromisso entre a 

teoria calvinista e o ritual 

e a hierarquia católicos. 

Rainha Isabel I 



OS TRINTA E NOVE ARTIGOS 

Art. IV – As Sagradas Escrituras bastam […]. Contêm tudo o que é 

necessário […]. 

Art. XI – Nós somos tidos como justos diante de Deus, […] não por 

causa das nossas obras ou méritos. 

Art. XXIV – Que é preciso falar nas Escrituras uma língua 

compreendida pelo povo. 

Art. XXV – Há dois sacramentos instituídos por Cristo […], o 

batismo e a ceia do senhor. 

Art. XXXVII – é a ela [Sua Majestade Real] que lhe cabe o 

supremo governo de todos os estados deste reino, sejam 

eclesiásticos, sejam seculares […]. 
Trinta e nove artigos, 1563. 



CONFLITOS RELIGIOSOS 



CONFLITOS RELIGIOSOS 

OPOSIÇÃO ENTRE CATÓLICOS 

E PROTESTANTES NO SÉCULO 

XVI 

Tentativas de 

pacificação: 
 

Paz de Ausgburgo 

(1555) 

Peter Snayers, Batalha do Monte Branco, 1620. 

Fonte: Wikipedia. 



CONFLITOS RELIGIOSOS 

OPOSIÇÃO ENTRE CATÓLICOS 

E PROTESTANTES NO SÉCULO 

XVI 

Tentativas de 

pacificação: 
 

Édito de Nantes (1598) 

Não será possível nem será permitido aos 

nossos procuradores-gerais, nem a 

nenhuma outra pessoa pública ou privada, 

em nenhuma altura, nem lugar, nem 

ocasião, qualquer que seja, […] processar 

ou perseguir ninguém em nenhum tribunal 

ou jurisdição. 
Henrique IV. 



CONFLITOS RELIGIOSOS 

OPOSIÇÃO ENTRE CATÓLICOS 

E PROTESTANTES NO SÉCULO 

XVI 

Apesar das tentativas 

de pacificação: 
 

 Guerra dos Trinta Anos 

(1618-1648) 

Peter Snayers, Batalha do Monte Branco, 1620. 

Fonte: Wikipedia. 



PRINCIPAIS DIFERENÇAS 

CATÓLICOS LUTERANOS CALVINISTAS ANGLICANOS 

FONTE DA FÉ 

SALVAÇÃO 

SACRAMENTOS 

Na Bíblia, 

interpretada pelos 

eclesiásticos. 

Apenas na Bíblia 

Salvação pela fé e 

pelas obras. 

Deus escolhe aqueles que estão destinados à salvação 

(predestinação)  - calvinistas 

Sete Apenas dois 

Só a fé em Deus pode salvar 



PRINCIPAIS DIFERENÇAS 

CATÓLICOS LUTERANOS CALVINISTAS ANGLICANOS 

COMPOSIÇÃO E 

HIERARQUIA  DA 

IGREJA 

LITURGIA 

Distinção entre 

clérigos e laicos 

Hierarquia 

eclesiástica. 

Sem distinção entre clérigos e 

laicos; 

 um pastor realiza o culto. 

Cerimónia 

faustosa, em latim. 
Cerimónia simples, em língua 

nacional. 

Cerimónia 

faustosa, em 

língua nacional. 

Manutenção da 

hierarquia 

eclesiástica, com 

bispos e padres. 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/1269

90/L?se=2455&seType=&coId=112901 

As igrejas reformadas 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/126990/L?se=2455&seType=&coId=112901
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/126990/L?se=2455&seType=&coId=112901


A RENOVAÇÃO ESPIRITUAL 

C
R

O
N

O
L

O
G

IA
 

 Lutero afixa as 95 Teses 
contra as Indulgências. Início 
da Reforma. 

 Lutero é excomungado. 

 Definição do Protestantismo 
na Confissão de Augsburgo. 

 Henrique VIII proclama o Ato 
de Supremacia. 

 Calvino em Genebra. 

 Trinta e nove artigos. 

 

1517 

1521 

1530 

1534 

1536 

1563 



A RENOVAÇÃO ESPIRITUAL 

C
R

O
N

O
L

O
G

IA
 

 Paz de Augsburgo estabelece 

a tolerância religiosa no 

Sacro Império Romano-

Germânico. 

 Édito de Nantes promoveu a 

tolerância religiosa em 

França. 

1555 

1598 



AS IGREJAS REFORMADAS 

S
IN

T
E

T
IZ

A
N

D
O

  A afixação de As 95 teses contra as indulgências, 

em 1517, por Lutero, na Catedral de Wittenberg, 

desencadeou o início da Reforma. 

 A partir da Alemanha, a Reforma irradiou para a 

Suíça, destacando-se Calvino, e para a Inglaterra, 

associada ao rei Henrique VIII. 

 As Igrejas Reformadas recusam a autoridade do 

Papa e a intermediação do clero, bem como os 

sete sacramentos e o culto à Virgem e aos santos. 

 



AS IGREJAS REFORMADAS 

S
IN

T
E

T
IZ

A
N

D
O

  As Igrejas Reformadas defendem que só a fé e o 
arrependimento podem salvar, sendo que o 
calvinismo considera que é Deus quem escolhe os 
que salva e os que condena. 

 Os princípios doutrinários das novas igrejas foram 
definidos durante o século XVI. 

 A divisão da Europa entre Católicos e Protestantes 
deu origem a vários conflitos religiosos, entre os 
séculos XVI e XVII, os quais evidenciaram a 
intolerância religiosa.  



PROPOSTA DE TRABALHO 

AS IGREJAS REFORMADAS 



ATIVIDADE 4-4 

Destaque 4 princípios doutrinários 

defendidos pelas Igrejas 

Reformadas. 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

Destaque 4 princípios doutrinários 

recusados pelas Igrejas 

Reformadas. 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 
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