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REFORMA 
PROTESTANTE

A
Empréstimo com juros, muito utilizado pela
burguesia, considerado pecado pela Igreja
Católica.

VENDA DE 
INDULGÊNCIAS

B
Doutrina instalada na Inglaterra, mas que se
parecia muito com o catolicismo.

USURA C
Doutrina pela qual as pessoas obtinham o
perdão dos seus pecados mediante pagamento.

ANGLICANISMO D
Movimento cristão iniciado no século XVI, na
Alemanha, que protestava contra diversos
pontos da doutrina da Igreja Católica.

HEREGE E
Denominação dada a todos aqueles que
defendiam ideias contrárias à Igreja Católica.

1. Associe cada coluna com a sua correspondente.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante MOMENTO EXERCÍCIO



RESOLUÇÃO

Resolução:

Sequência correta é: 

D-C-A-B-E. 



HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Quais foram as 
principais causas da Reforma? 

Cite as principais causas.



RESOLUÇÃO

Os erros do clero  corrupção, despreparo para o
exercício sacerdotal, venda de relíquias consideradas
sagradas (simonia), desinteresse pelas necessidades
espirituais dos fiéis e venda de indulgências (perdão
dos pecados).



.
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HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3-Por que a burguesia 
apoiou o movimento da Reforma 

Protestante?



RESOLUÇÃO

O conflito Igreja x burguesia  a Igreja condenava o
lucro e a prática de usura (empréstimo de dinheiro a
juros), essencial para o desenvolvimento do
comércio e a consolidação da burguesia mercantil.
Aos burgueses, era necessária uma nova ética
religiosa que justificasse o lucro e a riqueza.



REFORMA LUTERANA



Em 1517, o papa prometeu indulgência plena para 
quem contribuísse para construir a nova Basílica de 
São Pedro. 

Indignado, Martinho Lutero pregou na porta de 
sua paróquia as 95 teses.  

Por insistir nas suas ideias, Lutero foi expulso da 
Igreja pelo papa. 

Refugiado no castelo de um nobre, traduziu a 
Bíblia para o alemão.

Lutero fundou uma nova Igreja e criou uma nova 
doutrina. 

10

A Reforma de Lutero 



 O Luteranismo Em 1517, o monge Martinho
Lutero desentendeu-se com o
dominicano Tetzel, que vendia
indulgências em nome do papa.
Isso porque Lutero recusava-se a
apoiar a absolvição dos pecados
mediante pagamento.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante
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A IGREJA E A DOUTRINA DE LUTERO



Ao ser ameaçado por Tetzel, Lutero reagiu fixando na porta da Igreja
de Wittenberg, as 95 Teses, documento que condenava as práticas e
doutrinas da Igreja Católica.

Dentre as 95 teses 
estava:

“21. Erram os pregadores 
de indulgências quando 
dizem que pelas indulgências 
do papa o homem fica livre 
de todo o pecado e que 
está salvo”.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante
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95 TESES DE LUTERO



• 24ª [...] A maior parte do povo está sendo enganada pela
promessa de que seus pecados serão perdoados; [...].

• 27ª Pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo
tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando (do
purgatório para o céu).

• 32ª Serão condenados em eternidade, juntamente com seus
mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação
através de carta de indulgência.

ALGUMAS DE SUAS TESES



A salvação pela fé. A Bíblia é o único caminho 
para a salvação.

O sacerdócio universal: a 
livre interpretação da 
Bíblia.

Os dois únicos sacramentos 
necessários – batismo e 
eucaristia. 

O cancelamento do celibato 
clerical e do culto às 
imagens.

Liturgia simples, sem 
esplendor ou luxo, o culto 
consiste em orações, 
leituras e cânticos.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante DOUTRINA LUTERANA



Convocado a retratar-se na Dieta
de Worms, Lutero reafirmou
suas ideias. Foi perseguido e
refugiou-se no castelo de
Frederico III, príncipe da
Saxônia. Lá, traduziu a Bíblia
para o alemão e elaborou os
dogmas do Luteranismo.
Apoiado pela nobreza alemã,
conseguiu consolidar sua
doutrina na Alemanha.

LUTERO E O LUTERANISMO

Castelo de Wartburg, o lugar mais visitado da Reforma.



Lutero foi excomungado pelo
papa em 1521, mas queimou
publicamente o documento de
excomunhão e passou a
difundir sua doutrina.

Com o apoio das classes ricas,
Lutero conseguiu divulgar sua
doutrina religiosa no norte da
Alemanha, na Suécia, na
Dinamarca e na Noruega.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma ProtestanteEXPANSÃO DAS IDEIAS LUTERANAS



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Na Alemanha do século XVI, havia grande
contradição entre o que a Igreja católica pregava e o que se
praticava. Nos principados as dificuldades eram enormes. Os
camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos. As
cidades ansiavam por liberdade. O clero desprezava a missão
espiritual. Muitos bispos levavam uma existência de prazer, o
que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos
apontados no enunciado geraram o ambiente favorável à
aceitação do novo credo sustentado por:

a) Henrique VIII.
b) João Knox.
c) João Huss.
d) João Calvino.
e) Martinho Lutero.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO: Letra “E”.

Foi Lutero quem sistematizou uma nova doutrina cristã a 
partir das críticas e da tentativa de superação das 

contradições do catolicismo, do qual ele anteriormente 
fazia parte.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (UFRN) No século XVI surgiu, na Europa, um movimento de
caráter religioso, político e econômico que deu origem à Reforma
protestante, iniciada como uma reação:

A) ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e
estimulava o desenvolvimento das atividades mercantis, condenados pela
Igreja Católica.

B) à crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada,
do luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias
sagradas.

C) à teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação
absoluta, na salvação pela fé e no livre exame da Bíblia.

D) ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista cuja consolidação
representava o apoio à teoria da supremacia e do universalismo do poder
papal.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO: LETRA “B”.

A origem da Reforma Protestante está ligada às críticas de 
setores religiosos ao poder do alto clero católico em Roma 

e à forma de condução dos negócios religiosos.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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