A REFORMA RELIGIOSA

CONTEXTO
⚫ A crise do sistema feudal alterou as estruturas econômicas, políticas,

sociais e culturais na Europa Ocidental, a chamada Modernidade,
diminuindo o domínio político e ideológico da Igreja Católica.
⚫ A formação dos Estados Nacionais absolutistas, a Expansão Marítima
e Comercial e ao Renascimento Cultural.
⚫ O aumento das relações comerciais, o crescimento do ambiente
urbano e o fortalecimento do poder político dos reis impulsionaram a
multiplicação das heresias.

MOTIVAÇÕES DA REFORMA RELIGIOSA
⚫
⚫
•
-

No contexto político:
Progressivo fortalecimento do poder dos monarcas.
Tensão entre a Igreja e os reis;
No contexto econômico:
Defesa do “justo preço” e condenação da usura;
No contexto estrutural da igreja:
Disputas teológicas no interior da Igreja;
Desmoralização do Clero (simonia, desrespeito ao
celibato e venda de indulgências);
Autoritarismo do Papa.
Papa Alexandre

LUTERANISMO
⚫ Sacro Império Romano-Germânico.
⚫ Críticas associadas à imoralidade do clero,
⚫

⚫

⚫
⚫

à corrupção e à venda de indulgências.
A salvação do homem dependia da
vontade de Deus, manifestada por meio da
fé.
O papa Leão X incentiva a venda de
indulgências para arrecadar recursos a fim
de construir a Basílica de São Pedro.
95 Teses - igreja de Wittenberg.
Dinastia Habsburgo, Hungria, Boemia, Itália,
Áustria, Castela, Aragão e Borgonha.

95 TESES LUTERANAS:
⚫ “21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que

afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva
pelas indulgências do papa.
⚫ 22. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório
de uma única pena que, segundo os cânones, elas
deveriam ter pago nesta vida.
⚫ 1520: Bula papal exigindo a retratação de Lutero, Carlos
V covoca a Dieta de Worms que condena Lutero como
herege mas o ele protegido por alguns príncipes
alemães e traduz a Bíblia para o alemão

ANABATISMO
⚫ Camponeses

⚫
⚫
⚫

⚫

e
cavaleiros
(baixa
nobreza),
insatisfeitos
com
a
concentração de terras nas mãos do
clero e a consequente exploração da alta
nobreza sobre o campesinato.
Invasões as propriedades dos nobres e
do
clero,
dividindo-as
com
os
camponeses.
Lutero, apoiando os príncipes, condena a
ação e auxilia na repressão.
Liderados por Thomas Münzer, e
passam a defender o fim da propriedade
privada, colocando-se contrários à
nobreza, ao clero e aos cidadãos ricos.
Abolição da servidão.

LUTERANISMO
⚫ 1529- Dieta de Spira estabelece a tolerância

religiosa nos reinos já convertidos, proibindo
o luteranismo nas demais regiões.
⚫ Confissão de Augsburgo – fundamentos do
Luteranismo como: fé como a única fonte de
salvação, fim ausência ao celibato e da
hierarquia eclesiástica manutenção do
sacramentos de batismo e eucaristia
⚫ Paz de Augsburgo: Liberdade de culto aos
nobres, devendo esta ser seguida por seus
súditos.

CALVINISMO
⚫ A reforma protestante iniciou-se na Suíça, em 1529, com Ulrich

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Zwinglio. Suas pregações levaram a uma sangrenta guerra civil
que terminou com a assinatura da Paz de Kappel.
João Calvino continuia a reforma no país, fundando uma nova
doutrina – o Calvinismo.
Predistinação;
Vida plena de virtudes (trabalho, sobriedade, ordem e
parcimônia);
A leitura da Bíblia como base da religião;
Crítica as imagens de santos, admitindo apenas a eucaristia
e o batismo.
Ao contrário de Lutero, Calvino defende o comércio e o lucro.

ANGLICANISMO
⚫ Transformações socioeconômicas: Crescimento da

produção manufatureira, associado ao processo de
cercamento
dos
campos,
impulsiona
o
desenvolvimento econômico.
⚫ A concentração de terras nas mãos do clero.
⚫ A reforma na Inglaterra foi iniciada pelo rei Henrique
VIII, teve como pretesto para o rompimento com a
Igreja Católica a recusa do Papa em conceder o seu
divórcio com Catarina de Aragão.
⚫ A reforma na Inglaterra foi iniciada pelo rei Henrique
VIII, teve como pretesto para o rompimento com a
Igreja Católica a recusa do Papa em conceder o seu
divórcio com Catarina de Aragão.

UPE) O predomínio do catolicismo fez parte
de um grande período da história da Europa.
Com o surgimento e a expansão da Reforma,
novas ideias surgiram, abalando um poder
secular.
Lutero, um dos líderes da Reforma, defendia
o(a):
(A) Fim do clero católico, com uma crítica ao que diziam as Sagradas Escrituras, duvidando
das suas verdades.
(B) afirmação do pensamento de Santo Agostinho, valorizando o papel da fé na salvação do
indivíduo.
(C) manutenção dos sacramentos, para fortalecer a palavra de Deus, enaltecendo o poder do
clero mais simples.
(D) extinção do celibato, além de manter a necessidade de consolidar a hierarquia papal e sua
relação com os bispos.
(E) conlito contra o poder dos reis, negando a importância do pecado e do batismo.

