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Introdução  

A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento religioso em prol de um cristianismo 
autêntico, propondo um retorno aos princípios fundamentais do evangelho de Cristo, visto que 
a igreja estava degenerada pelo seu afastamento dos princípios eternos da Palavra de Deus. 

Deus ouviu o clamor daqueles que, a exemplo de Habacuque, aguardavam a instauração de 
um novo tempo (Hc 3.2). 

Deus é o soberano Senhor da História. A história é o registro dos atos soberanos de Deus.  
A Reforma foi a manifestação do propósito de Deus através de agentes humanos.  
 

1. A deflagração da Reforma  

Martinho Lutero era um monge agostiniano alemão. 
Estudioso, tornou-se professor da Universidade de 
Wittenberg, na Alemanha, onde viveu e começou a 
apresentar suas ideias reformistas. 

Em 31 de outubro de 1517, afixou nas portas da Igreja 
de Wittenberg, suas 95 teses contra as indulgências. 
Rapidamente, Lutero transformou-se no estopim da 
Reforma. 

Muitíssimas pessoas compravam indulgências que 
ofereciam a diminuição das penas do purgatório e o perdão de pecados. Estes certificados de 
perdão assinados pelo papa, dispensavam a necessidade de arrependimento; na verdade as 
indulgências eram “a venda do privilégio de pecar”. O pregador e vendedor de indulgências, 
John Tetzel (1465-1519), dizia ao povo: “Ao tilintar das vossas moedas no fundo da caixa, as 
almas de vossos amigos saem do purgatório e entram no céu”. 

Martinho Lutero através de suas 95 teses, critica e condena o abuso do comércio das 
indulgências, afirmando que o cristão arrependido tinha o perdão diretamente de Deus, não 
precisando da instrumentalidade das indulgências. Na tese de número 36, ele afirmou: “Todo e 
qualquer cristão que se arrepende dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno 
perdão da pena e da dívida, mesmo sem carta de indulgência”. 

Na Assembleia de Worms, entre os dias 16 a 21 de 
abril de 1521, instado com ameaças a retratar-se de 
suas ideias e posições, Martinho Lutero declarou 
solenemente: “É impossível retratar-se, a não ser que 
me provem que estou laborando em erro pelo 
testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. 
Não posso confiar nas decisões de Concílios e Papas, 
pois é evidente que eles não somente têm errado, mas 
se têm contraditado uns com os outros. Minha 
consciência está cativa da Palavra de Deus; e não é 
seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim Deus me ajude. Amém”.  

Através da obra de Martinho Lutero escrita em 1520 à Nobreza Cristã Alemã, convocou toda 
a Alemanha a unir-se contra Roma. Nesta obra Martinho Lutero define pela primeira vez as 
doutrinas do sacerdócio de todos os crentes e dos dois reinos. A Reforma estava, portanto, 
deflagrada e não tinha mais como ser contida. Novos líderes foram surgindo, os quais deram 
grande ímpeto ao movimento reformista. 

A mão do Senhor estava com esses homens; por isso, ninguém seria capaz de impedir a 
Reforma (Is 43.13). 

 
 



2. Os frutos imediatos da Reforma e sua expansão 

Os frutos da Reforma foram rápidos e variados. Surgiram quatro vertentes reformistas, as 
quais alteraram profundamente o cenário político e religioso daquela época. São elas: 

 

Luteranismo 

É a tradição teológica e eclesiástica baseada nos ensinos de 
Martinho Lutero. As raízes da teologia de Lutero estão fixadas na 
patrística, tendo Agostinho o seu maior referencial. Lutero o considerava 
o mais fiel interprete do apóstolo Paulo. 

Principais pontos da teologia luterana: 
a) A Bíblia é a única fonte segura para a fé cristã; 
b) A justificação do pecador é pela fé, como ato da graça divina. Deus 
declara o pecador justo por intermédio da morte de Jesus e não por meio 
de obras ou métodos humanos; 

c) Sobre a eucaristia, Lutero entendia que Cristo estava presente “em, com e sob” o pão e 
o vinho, mas não de forma transubstanciada conforme defendia no Concílio de Latrão (1215). 
A posição de Lutero é chamada consubstanciação. A da Igreja Católica Romana é a 
transubstanciação. Os elementos se transformam em corpo e sangue de Cristo.  

d) Contra o clericalismo, Lutero defendeu o sacerdócio de todos os crentes.  
e) A igreja deve ser sustentada pelo estado.  

Pesa sobre Lutero sua declarada postura antissemita. Cerca de 400 anos após, o nazismo 
se apoiaria em algumas de suas ideias para justificar a perseguição contra os judeus na 
Alemanha. 

 

Zwinglianismo 

Ulrico Zwinglio (1484-1531), doutor em teologia, de formação 
humanista, é o pai da tradição reformada. Foi o grande reformador da 
Suíça, tendo atuado a partir de Zurique.  Na implantação da Reforma 
na Suíça, defendeu a luta armada contra os cantões suíços que 
permaneceram fiéis a Roma. Em um dos combates, ele e mais sete dos 
melhores pregadores morreram. Foi sucedido por Henrique Bullinger 
(1504-1575). 

Principais pontos da teologia de Zwinglio: 
a) A supremacia da Palavra de Deus; 

b) A salvação unicamente em Jesus Cristo; 
c) A predestinação; 
d) A natureza espiritual e não institucional da igreja; 
e) A inutilidade das obras para a salvação (justificação pela fé); 
f) A pregação como o centro da vida da igreja. 

Para Zwinglio, a Ceia do Senhor é simplesmente um memorial. 

 

Calvinismo 

Um dos mais notáveis reformadores foi o francês João Calvino 
(1509-1564). Quando Lutero publicou as 95 teses, Calvino tinha 8 
anos de idade; e não chegou a se encontrar com o grande 
reformador. Sua adesão ao protestantismo se deu em 1532-1533, 
quando tinha 23 ou 24 anos, ou seja, pouco tempo depois da morte 
de Zwinglio. 

João Calvino, um jovem de rara inteligência, haveria de se tornar 
a principal voz da Reforma. De formação humanista e influenciado 
pelos ideais renascentistas, estudou direito e teologia, destacando-



se como teólogo, educador e escritor. Foi o principal sistematizador do pensamento reformado, 
dando profundidade à teologia reformada. 

A influência de Calvino não se limitou ao campo religioso, mas estendeu-se também à 
política, à economia, às artes e à cultura. Foi um mestre por excelência e um profícuo escritor. 
Além de outras obras, produziu comentários sobre quase todos os livros da Bíblia. Através de 
suas obras, especialmente, Instituição da Religião Cristã, exerceu poderosa influência para o 
desenvolvimento e consolidação da Reforma. Genebra tornou-se um centro de difusão do 
pensamento reformado. Todas as Igrejas Reformadas ou Presbiterianas são calvinistas. 

A obra de Calvino em Genebra contemplou, especialmente a educação teológica, o pastoreio 
dos fiéis, o cuidado dos pobres e doentes, o acolhimento a refugiados.  

Pontos principais do calvinismo: 
a) Enquanto Lutero intencionava reformar a Igreja Católica Romana, Calvino idealizou a 

criação de uma nova igreja;  
b) A obra da salvação é um ato soberano da graça de Deus, tendo por base a eleição em 

Cristo (predestinação); 
c) A presença de Cristo na Ceia é espiritual; 
d) O reino de Deus e o governo civil, embora distintos em natureza e função não se excluem 

mutuamente, nem são entre si incompatíveis; 
e) A essência da teologia de Calvino é a ênfase à soberania de Deus. 

 

Anglicanismo 

Esse é o nome dado ao protestantismo que triunfou na 
Inglaterra. Comumente, se diz que a Igreja Anglicana foi fundada 
pelo rei Henrique VIII. Do ponto de vista político, é inegável que 
o rompimento desse monarca com Roma, foi extremamente 
favorável para que o protestantismo se consolidasse na 
Inglaterra. Contudo, vale a pena lembrar que muito antes do 
rompimento de Henrique VIII com o papa, várias forças tinham 
contribuído para preparar o povo inglês para que recebesse a 
Reforma. A maior dessas forças foi a organização dos “Irmãos 

Lollardos”, que tinham conservado vivos os ensinamentos de John Wicliff (1324-1384). 
A reforma inglesa conservou muito da estrutura da igreja romana (governo episcopal) e da 

forma litúrgica. Teologicamente, adotou os princípios da Reforma Protestante. 
Houve muita perseguição, especialmente no reinado de Maria Tudor (1516-1558). Cerca de 

300 protestantes foram martirizados, inclusive Thomar Carnmer (1489-1556), arcebispo de 
Cantuária, grande líder da reforma na Inglaterra. 

O pensamento calvinista triunfou na Inglaterra, graças à firmeza dos chamados “puritanos”. 
Em 1643, o Parlamento convocou a histórica Assembleia de Westminster, que produziu a mais 
notável confissão de fé protestante, a famosa Confissão de Fé de Westminster, de orientação 
calvinista. 
 

(Estudo bíblico elaborado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano e ministrado pelo Rev. Ricardo 
Machado Manha, dia 01/10/2017, na Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba). 

 


