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MOMENTO DÉJÀ VU



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.



JOÃO CALVINO E A REFORMA CALVINISTA



Com Lutero, 
Calvino defendia:

A Salvação pela fé.

Apenas dois 
sacramentos: o 

Batismo e a Eucaristia. 

O fim do culto às 
imagens. 

Diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta. 
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REFORMA CALVINISTAJOÃO CALVINO



Calvino também
pregava que a riqueza
material conquistada é
um dos sinais de que a
pessoa está
predestinada à
salvação.

Na Suíça, Calvino
introduziu novas ideias ao
movimento protestante,
iniciando em 1534, a
Teoria da Predestinação.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma ProtestanteCALVINO E A DOUTRINA CALVINISTA



Para divulgar suas ideias, Calvino escreveu o livro "Instituição da
Religião Cristã", no qual defendia os princípios teocráticos, as regras
da moral e a predestinação. O calvinismo foi, então, largamente
aceito no meio burguês, uma vez que justificava valores tais como a
riqueza, o trabalho e a poupança (acúmulo de bens).

JOÃO CALVINO



O Calvinismo foi bem
recebido pela burguesia
comercial, que desejava
uma ética religiosa que
justificasse sua ambição
material (lucro máximo).

Por corresponder aos
interesses da burguesia, o
calvinismo expandiu-se
para os países onde o
comércio era mais
desenvolvido.

Difundiu-se por países
onde se expandia o
capitalismo nascente:
França, Inglaterra,
Escócia e Holanda.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante EXPANSÃO DO CALVINISMO



• Teoria da Predestinação  a salvação humana depende
exclusivamente da vontade de Deus, ou seja, uns são escolhidos para
serem salvos e outros não. A posse de riquezas é o sinal que
identifica os "eleitos" por Deus a fim de serem salvos;

TEORIA DA PREDESTINAÇÃO



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1-(Unifesp)
“Se um homem não trabalhar, também não comerá”
– São Paulo
O texto acima traduz a ideia defendida pelo:

a) Protestantismo de Lutero;
b) Protestantismo de Calvino;
c) Catolicismo da Idade Média;
d) Catolicismo da Contrarreforma.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO: LETRA “B”.

A citação grifada está próxima aos princípios do 
protestantismo de Calvino. Em seus ensinamentos, Calvino 
apontou a dedicação ao trabalho como forma de se afastar 

do pecado e se voltar a Deus. Na medida em que o 
trabalho disponibilizasse a riqueza, o árduo trabalhador 
teria as provas necessárias de que Deus lhe garantiria a 
salvação espiritual. Dessa forma, a letra B é a correta.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2-Leia o texto abaixo:

“Deus chama cada uma para uma vocação particular cujo
objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o
lucro, pelas qualidades que o sucesso econômico exige: o
trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado
de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, e sua
ação é santa”.

O trecho acima é uma pregação de um dos principais líderes da
Reforma Protestante do século XVI. Quem é esse líder?

a) Martinho Lutero.

b) Henrique VIII.

c) João Calvino.

d) John Wyclif.

e) Jan Huss.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO: Letra ”C”. 

João Calvino defendia a predestinação absoluta, colocando 
o mundo sob a vontade de Deus, indicando ainda que a 
riqueza e o sucesso econômico eram também vontades 

divinas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- “(...) João Calvino (...) dinamizou o movimento
reformista através de novos princípios, completando e
ampliando a doutrina luterana.”
(AQUINO, Rubim Leão (et al.). História das Sociedades: das
sociedades modernas às sociedades contemporâneas)

Entre as mudanças propostas por Calvino à doutrina luterana,
não estão a:

a) separação da Igreja do Estado e a livre interpretação da Bíblia;
b) aceitação do livre-arbítrio e o reforço da autoridade papal;
c) negação da autoridade do Papa e o repúdio ao livre-arbítrio;
d) justificativa para as atividades econômicas, anteriormente
condenadas pela Igreja, e a livre interpretação da Bíblia;
e) separação da Igreja do Estado e a aceitação do livre-arbítrio.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO: LETRA “B”.

aceitação do livre-arbítrio e o reforço da autoridade 
papal;



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Calvino [...] introduziu a noção de progresso e sucesso. Para o
reformador genebrês, o indivíduo era responsável perante Deus. De acordo com
suas possibilidades, devia tentar utilizar os meios que Deus lhe dera para se
aperfeiçoar, dar a seus filhos chances de sucesso (principalmente por meio da
educação) e trabalhar de maneira a se tornar um exemplo para seus próximos,
seus vizinhos e sua congregação. (GARRISSON, s.d, p. 60).

A concepção calvinista quanto à relação entre o homem e os bens
resultantes do esforço do trabalho propiciou, de acordo com o texto, a:

a) superação do medo da acumulação de riquezas, vista anteriormente como
pecado, e, a partir daí, como sinônimo de progresso.
b) condenação do lucro resultante da circulação do capital usurário, incentivado
pelas nascentes casas bancárias da época.
c) defesa do justo preço e do lucro limitado, como eram praticados nas
corporações de ofícios das cidades medievais.
d) queda dos antagonismos econômicos entre comerciantes católicos e
protestantes, na Europa da época.
e) valorização do ócio e do lazer, como sinais de riqueza, prestígio e felicidade.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO: LETRA “A”.

superação do medo da acumulação de riquezas, vista 
anteriormente como pecado, e, a partir daí, como 

sinônimo de progresso.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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