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REFORMAS RELIGIOSAS – PARTE 1 (AULA 15) 
 

                                            Rodolfo Neves 

 

Contexto histórico: 
- Absolutismo  
- Crise do feudalismo 
- Formação do capitalismo 
- Querela das Investiduras (séc. XII) 
- Cisma do Ocidente (Séc. XIV-XV) 
- Crise do poder político e econômico da ICAR 
 
Definição: 

Quebra do monopólio católico sobre o cristianismo 
na Europa ocidental. 

 
Causas: 
Crise moral do clero: 
- Venda de indulgências e de investiduras leigas. 
- Simonia e nicolaísmo. 
 
Crise intelectual do clero: 
- Peste negra. 
- Renascimento cultural + grandes navegações. 
- Imprensa. 
- Humanismo. 
 
Crise teológica do clero: 
- Clero regular x clero secular. 
- Tomismo x Agostinianismo. 
- Igreja: Instituição x Igreja Invisível (Fiéis). 

 
 

“A única frase de toda a Bíblia que Lutero ressalta 
colocando em caixa alta é Romanos 3:25: ‘Em sua tolerância, 
[Deus] havia DEIXADO IMPUNES OS PECADOS anteriormente 
cometidos’.  

Foi assim que Lutero virou a piedade medieval do 
mérito de cabeça para baixo. Não fazemos boas obras para 
nos tornarmos aceitos por Deus; pelo contrário, porque Deus 
nos aceita, fazemos boas obras. Justificação, apenas pela 
graça e por meio da fé, é, assim, uma proclamação 
metateológica. Isto é, ela muda a linguagem da teologia de 
uma estrutura ‘se... então’ para uma estrutura ‘porque... 
portanto;’ de um linguajar de condições a serem cumpridas 
para se receber o que foi prometido para uma linguagem de 
promessa incondicional. Essa é ‘uma mudança de paradigma 
quase inigualável na história da cristandade’. A doutrina da 
justificação pela fé apregoada pela Reforma ‘rompeu o molde’ 
da eclesiologia e teologia medievais.  

Essa mudança radical se expressa nitidamente na 
transição de Lutero entre uma ‘teologia de contrato’ e uma 
‘teologia de testamento’, cuja analogia se expressa no último 

desejo de alguém antes da morte. Se alguém é constituído 
herdeiro em um testamento, a única condição necessária para 
o recebimento da herança é a morte do testador. Em sua 
exposição de Hebreus 9:17, Lutero escreve: 

 
Se fosse o caso de receber uma herança por mérito, você 
deveria gastar um longo tempo polindo, limpando e 
embelezando os sapatos para alcançá-la, isto é, caso não 
tivesse uma carta e um selo com o qual pudesse provar direito 
a ela. Se, porém, você possui a carta e o selo, e crê, deseja e 
procura a herança, ela lhe deve ser entregue, ainda que você 
esteja encardido de sujeira e cheio de crostas de ferida (LW, 
35, p. 88). 
 
 

História da Reforma, Carter Lindberg, p. 97.  
 

 

 


