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MOMENTO DÉJÀ VU



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- 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.



A CONTRARREFORMA OU A REFORMA CATÓLICA



Já que a Igreja Católica não estava mais tão bem
vista perante os fieis, com a Contrarreforma ela
tentou limpar a sua imagem e também frear o avanço
do protestantismo.

Em 1545, o Papa Paulo
III convocou os membros
do alto clero para uma
Assembleia denominada
Concílio de Trento.

HISTÓRIA , 7º Ano do Ensino Fundamental
Reforma Protestante
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A CONTRARREFORMA



Constitui a série de
medidas tomadas pelo
Concílio de Trento (1545-
1563), visando impedir o
avanço das denominações
protestantes e
reestruturar a Igreja
Católica. Nesse Concílio,
foram reafirmados todos
os dogmas católicos e
criados os mecanismos de
contenção do movimento
reformista.

A CONTRARREFORMA



Realizada para conter o avanço do protestantismo e 

fortalecer o catolicismo. 

Reforma impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de 

Trento. 

Fez uso do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de 

Inquisição, para reprimir e punir seus adversários. 

• Fundada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola.

• Dedicaram-se a divulgar o catolicismo na Europa e 

a evangelizar os povos da Ásia, da África e da 

América. 

• Também atuaram na educação. 

Ordem 

dos 

Jesuítas
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A CONTRARREFORMA (A REFORMA CATÓLICA)



Ocorreu de 1545 a 1563, 
tendo sido interrompido 
diversas vezes devido a 
guerras e a uma peste. 

Rejeitou as doutrinas de 
Lutero e de Calvino.

Considerou crime a 
venda de indulgências e 

reafirmou o poder do 
papa.  

Conservou os sete 
sacramentos e o culto à 

Virgem e aos santos. 

Propôs a criação de 
seminários e reeditou o 

Index. 
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O CONCÍLIO DE TRENTO



Encarregados de perseguir,
torturar e eliminar os
hereges, ou seja, todos os
que discordavam das ideias
do catolicismo.

Imagem: Jan Luykens / Public Domain.

TRIBUNAIS DO SANTO OFÍCIO



Imagens: (a) Public Domain e (b) Public Domain.

“SANTA” INQUISIÇÃO?!

Tribunal de Santo Ofício: vigiar, julgar e punir 

qualquer pessoa acusada de heresia.

A prática de torturar “hereges” era uma 

forma de fazê-los confessar seus “pecados”.



Ordem fundada por Ignácio de Loyola,
com uma hierarquia militar. “Os
soldados de Cristo“, assim
autointitulados, foram encarregados
de levar a fé católica para os povos
dos territórios encontrados após a
Expansão Ultramarina, mediante um
processo de evangelização imposto a
ameríndios e africanos. No período
colonial, os Jesuítas exerciam total
controle sob a educação de indígenas,
escravos e colonos.

COMPANHIA DE JESUS- JESUÍTAS



ÍNDEX

lista de livros cuja leitura
era proibida pela Igreja.
Nela figuravam muitas
obras dos humanistas
renascentistas.
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• No campo religioso  rompimento da unidade cristã e crescente
intolerância religiosa.

• No campo político  ruptura do poder político do papado,
fortalecimento do poder monárquico e guerras provocadas por
pretextos religiosos.

CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA 

• No campo econômico  expansão das práticas capitalistas por
causa de determinadas teorias protestantes.

• No campo cultural expansão da educação popular, retrocesso
científico graças à extrema importância atribuída à Bíblia e à
negação do racionalismo.



EM SÍNTESE: 



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Na medida em que as religiões protestantes
tomavam força na Europa, a Igreja passou a discutir
maneiras de frear a clara ameaça que se impunha
mediante a sua hegemonia milenar. O concílio organizado
na cidade de Trento foi de suma importância para que a
Igreja adotasse uma postura clara aos acontecimentos
religiosos da época. Por meio de tais afirmações, aponte:

a) O que foi o Concílio de Trento?.

b) Aponte cinco ações criadas neste mesmo evento.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO

a) O Concílio de Trento foi uma importante reunião 
eclesiástica onde os mais importantes líderes da Igreja 

Católica Apostólica Romana discutiram e determinaram a 
postura do cristianismo católico face ao desenvolvimento 

do protestantismo.

b) Entre outros pontos podemos destacar a reafirmação 
dos dogmas e da hierarquia católica; a manutenção dos 

sacramentos; a criação de seminários que aprimorariam a 
formação dos clérigos; e a criação de uma lista de obras 

proibidas, conhecida como Índex Librorum
Proibitorum.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (UnB) A Reforma Protestante rompeu com a unidade cristã
existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, a
chamada Contrarreforma. A esse respeito, julgue os itens adiante.

a) ( ) C ( ) E- O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e
financeira que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o descompasso
da Igreja romana em relação às transformações ocorridas na sociedade.

b) ( ) C ( ) E- A ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura
direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem a
supremacia da Igreja sobre o Estado.

c) ( ) C ( ) E- Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino
consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil.

d) ( ) C ( ) E- A Contrarreforma significou a tentativa da Igreja Católica de
reorganizar-se com base em princípios liberais: abrandamento da hierarquia
clerical, e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges e abandono de
censura.



RESOLUÇÃO

GABARITO

Apenas a letra “d” é falsa. Ao observar a ascensão de novas Igrejas, 
os líderes católicos decidiram reafirmar todas as bases fundamentais 

de sua fé, destacando o poder de mando do papa, o combate às 
publicações que contrariassem os valores pregados pela Igreja e a 

perseguição de todos os cristãos que fossem acusados de seguir 
algum movimento de natureza herética.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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