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MOMENTO DÉJÀ VU



REFORMA ANGLICANA

Rei Henrique VIII, 
rei da Inglaterra (1509-1547).

REFORMA ANGLICANA = 

ATRITO ENTRE O REI DA INGLATERRA

X 

PAPA

ANGLICANISMO: 

FUSÃO DE ELEMENTOS CATÓLICOS + 
ELEMENTOS CALVINISTAS



O Anglicanismo
Na Inglaterra, a burguesia e a nobreza já rivalizavam 
com o clero católico.

Por ocasião do pedido de divórcio feito
pelo REI HENRIQUE VIII, na época
casado com a princesa espanhola
Catarina de Aragão, para casar-se com
Ana Bolena, e negado pelo PAPA
CLEMENTE VII, foi criada a situação
para o rompimento entre a monarquia
inglesa e o papado.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante

Papa Clemente VII

Im
ag

e
m

: M
ax

im
u

s0
97

0/
 P

u
b

lic
 D

o
m

ai
n

 

O ANGLICANISMO
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“JUSTIFICATIVAS PESSOAS” DO REI



A Reforma na Inglaterra
Conduzida pelo rei Henrique VIII, que desejava o fim da interferência do 

papa e dos impostos cobrados pela Igreja Católica. 

Estopim 

• O rei pediu a anulação de seu casamento com 
Catarina de Aragão.

• O papa não concedeu a anulação. 
• Henrique VIII rompeu com a Igreja e casou-se com 

Ana Bolena.
• O papa anulou o casamento e excomungou o rei. 
• O Parlamento reagiu apoiando o rei e aprovou o 

Ato de Supremacia (1534). 
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REFORMA NA INGLATERRA
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HENRIQUE VIII E A REFORMA ANGLICANA



Foi fundada, então, a igreja
Anglicana, que obedecia ao Estado e
preservava grande parte dos rituais,
costumes e celebrações católicas.

Em 1534, o parlamento inglês aprovou 
o Ato de Supremacia, pelo qual o Rei 
Henrique VIII tornava-se o chefe 
supremo da Igreja da Inglaterra.

O Rei comanda a Reforma Anglicana

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma ProtestanteHENRIQUE VIII E A REFORMA NA INGLATERRA



• O Ato de Supremacia é o documento oficial do cisma
religioso. Excomungado pelo papa, Henrique VIII
confiscou os bens da Igreja Católica na Inglaterra
como forma de represália.

O ANGLICANISMO



REFORMA NA INGLATERRA



Manutenção da hierarquia
eclesiástica;

Forma católica, mas com
conteúdo protestante.
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O ANGLICANISMO



Em síntese:



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- O Ato de Supremacia, promulgado por Henrique VIII, na
Inglaterra, contribuiu para:

a) divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região
da Escócia.
b) iniciar a expansão externa, formando, assim, as bases do império colonial
inglês.
c) promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para
a centralização do governo.
d) implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão
aos reformistas.
e) restaurar os antigos direitos feudais, que foram limitados pela Magna
Carta de 1215.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”.
a) FALSA. O Ato de Supremacia não previa a disseminação dos ensinamentos 

de João Calvino pelo país.

b) FALSA. A formação do império colonial inglês está vinculada aos acordos 
que o governo britânico estabeleceu junto à classe mercantil da nação.

c) VERDADEIRA. A reforma anglicana foi instituída pelo governo inglês 
através do Ato de Supremacia. Além disso, promoveu a centralização do 

poder ao atribuir assuntos de natureza religiosa ao próprio rei.

d) FALSA. O Ato de Supremacia marca a ruptura entre a Coroa Inglesa e a 
religião católica.

e) FALSA. A questão da propriedade feudal não teve qualquer relação com a 
reforma anglicana.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Henrique VIII, Lutero e Calvino foram vultos da
Reforma protestante. Indique a alternativa ligada,
respectivamente, a seus nomes:

a) 95 teses contra a venda de Indulgências, Instituições da
Religião Cristã e Doutrina de Justificação pela Fé.
b) Doutrina da Predestinação Absoluta, criação da Igreja
Anglicana Independente e a Paz de Augsburgo.
c) Concílio de Trento, venda de Indulgência e Index.
d) Criação da Igreja Anglicana Independente, 95 Teses contra
a venda de Indulgências e a Doutrina da Predestinação
Absoluta.
e) Criação da Igreja Calvinista, Doutrina da Predestinação
Absoluta e reação à Reforma Luterana.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja 
Anglicana em 1534; Lutero também rompeu com a Igreja 
quando afixou as 95 teses na catedral de Wittenberg; e 

João Calvino desenvolveu as bases religiosas necessárias 
ao capitalismo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- O Ato de Supremacia publicado pelo Parlamento inglês
em 1534 transformou o rei em chefe supremo da Igreja. Apesar de
seu caráter eminentemente político, Henrique VIII utilizou um
argumento pessoal para romper com a Igreja católica e que estava
relacionado:
A) a sua tentativa de se divorciar e assim encontrar uma nova esposa
que poderia lhe dar um herdeiro masculino.
B) a sua vontade em casar sua filha com um príncipe alemão luterano.
C) ao seu interesse em anexar as terras do Sacro Império Romano-
Germânico.
D) a sua oposição à prática de venda de indulgências por parte da
Igreja Católica.
E) a brigas familiares, uma vez que o papa era o seu irmão.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Após a negativa da tentativa de anulação de seu 
casamento com Catarina de Aragão, Henrique VIII rompeu 

com a Igreja Católica, confiscando todos os seus bens.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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