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a)  Significado e importância 

- Movimento amplo de transformação religiosa, iniciado no séc.
XVI, acompanhado de consequências sociais, políticas, econômicas
e culturais que rompeu com a unidade cristã católica, herdada do
período medieval.

b) Fatores favoráveis:

- abusos cometidos pela Igreja Católica( venda de indulgências,
simonia e negociações com cargos)

- descontentamento popular contra os privilégios da ordem feudal
eclesiástica

- a censura eclesiástica sobre as atividades burguesas( lucro = usura
= pecada capital)

- a ambição dos Reis e nobres sobre os feudos da Igreja.

- o Absolutismo Monárquico X intervenções da Igreja em assuntos
políticos nacionais.



c) Martinho Lutero e a Reforma na Alemanha( Sacro Império
Germânico)

- Lutero, monge agostiniano, inicia o movimento em 1517, tendo por
causa imediata a venda de indulgências em Wittenberg, onde editou
suas 95 teses contrárias à Igreja.

- Dieta de Worns ( 1521) : Lutero, excomungado pelo Papa Leão X e
condenado pelo Imperador Carlos V, obteve apoio dos Príncipes
(nobres) alemães, interessados no patrimônio da Igreja e no
combate ao Imperador.

- Camponeses e servos revoltaram-se em apoio ao movimento
reformista, saqueando e ameaçando propriedades dos nobres
porém, não receberam apoio de Lutero que os condenou.

- Dieta de Spira (1529) : Tentativa do Imperador em deter o avanço
do Luteranismo, recebendo o protesto dos príncipes

( protestantes)



- Após intensos conflitos , chegou-se ao episódio final com a 
Paz de Augsburgo(1555), reconhecendo o Luteranismo como 
religião e respeito à escolha dos Príncipes.

- Princípios básicos da doutrina luterana:  

. só a fé salva ( “o justo viverá pela fé”)

. autoridade única das escrituras  .

. negação do culto às imagens, santidade dos apóstolos,

hierarquia católica e infalibilidade papal.

. preservação de dois sacramentos: batismo e eucaristia.

. culto em língua nacional.



d) João Calvino e a expansão da Reforma

- Calvino divulgou as teses luteranas na França onde foi
perseguido e condenado .Refugiou-se em Genebra( Suíça)
desenvolvendo o corpo de sua doutrina.

- Princípios básicos da doutrina calvinista:

* todo trabalho honesto e digno glorifica Deus.

* somente os predestinados por Deus vencem na vida.

* Teoria da Predestinação absoluta( “ Deus destinou a certos
homens a salvação e a outros a danação perpétua”... “A
prosperidade material é um sinal da salvação que acomete
somente aos predestinados”)

obs. através da TPA, Calvino estimulava e abençoava a prática
da acumulação de capitais , legitimando o espírito de poupança
e lucro da burguesia.



e) Henrique VIII e a Reforma na Inglaterra

- Henrique VIII, soberano inglês da dinastia Tudor , rompeu com a Igreja
em 1534, através do Ato de Supremacia, pelo qual fundou o Anglicanismo
( Igreja ou religião inglesa), mistura de catolicismo com calvinismo.

- O oportunismo do monarca teve como pretexto , a negativa do Papa
Clemente VII em anular seu casamento com Catarina de Aragão, para
casar-se com a protestante austríaca Ana Bolena.

- Rompendo com Roma, Henrique VIII assumiu o poder de fato e
apropriou-se das terras da igreja. Assim, consolidou o absolutismo
monárquico na Inglaterra, tornando-se também chefe da religião inglesa.

f) A CONTRARREFORMA OU REAÇÃO CATÓLCIA

 A Contrarreforma, de modo geral, consistiu em um conjunto de
medidas adotadas pela Igreja Católica nas doutrinas e práticas do
catolicismo, que promoveu meios de expansão da fé católica, tentou
restabelecer a hegemonia e o antigo status de privilégio do catolicismo,
dentro e fora da Europa. Principais medidas:





- a reunião do Concílio de Trento( 1545-1563), organizada pelo papa Paulo III, selou o
conjunto de medidas tomadas pela Contrarreforma.: confirmou-se o princípio de
infabilidade papal e a declaração do Índex, conjunto de livros proibidos pela Igreja. A
Vulgata foi estabelecida como versão oficial da Bíblia Sagrada, foi proibida a venda de
indulgências e todas as doutrinas católicas foram reafirmadas.

- o retorno da Inquisição, instaurada pelo Tribunal do Santo Oficio, outra instituição
eclesiástica criada na Contrarreforma, teve como principal função combater o desvio dos
fiéis católicos e a expansão de outras denominações religiosas. Além de perseguir
protestantes, a Santa Inquisição também combateu judeus e islâmicos, que eram
considerados pecadores e infiéis. Entre outras formas, a Inquisição atuava com a abertura
de processos de investigação que acatavam denúncias contra hereges e praticantes de
bruxaria. Caso fossem comprovadas as denúncias, o acusado era punido com sanções que
iam desde o voto de silêncio até a morte na fogueira. Teve atuação mais intensa na
Península Ibérica.

- a criação da Companhia de Jesus , pelo militar espanhol Inácio de Loyola, em 1534 e, mais 
tarde, referendado pelo Papa. Designados como um braço da Igreja, os jesuítas deveriam 
expandir o catolicismo ao redor do mundo. Contando com uma estrutura hierárquica rígida, 
os jesuítas foram os principais responsáveis pelo processo de catequização das populações 
dos continentes americano e asiático. Utilizando um sistema de rotinas e celebrações 
religiosas regulares, a Companhia de Jesus conseguiu converter um grande número de 
pessoas nos territórios coloniais europeus.


