
1455 Johannes Gutenberg (1397?-1468), inventor da impressão 
com caracteres móveis, empreende a publicação da Bíblia Latina 
em colunas duplas. A tipografia revelar-se-á essencial para a 
propagação do movimento da Reforma. 
1463 Frederico, o Sábio – futuro príncipe-eleitor da Saxónia e 
fundador da Universidade de Vitemberga –, nasce a 17 de janeiro. 
1466 Data provável de nascimento de Erasmo de Roterdão, 
humanista holandês que se insurgirá contra a decadência da Igreja 
de Roma. 
1483 Nascimento de Lutero, a 10 de novembro, na cidade de 
Eisleben. Batizado a 11 recebe o nome correspondente ao santo 
do dia – Martinho. 
1497/98 Escolaridade de Lutero em Magdeburgo e em Eisenach. 
Em 1501 ingressa na Universidade de Erfurt, onde se torna Mestre 
em Artes. 
1505 Num episódio de temor pela morte, Martinho Lutero consagra
-se a Santa Ana e decide entrar no convento da Ordem dos 
Agostinhos de Erfurt. Dois anos depois, a 2 de maio, celebra a 
primeira missa. 

1508 Lutero exerce funções de professor em Vitemberga e Erfurt. Aqui 
ensina as Sentenças de Pedro Lombardo, filósofo escolástico do século XII, 
cujos ensinamentos refutará adiante. 
1510/11 Viagem a Roma. 
1512 Lutero torna-se Doutor em Teologia na Universidade de Vitemberga, 
onde ministra cursos sobre os Salmos e sobre as Epístolas aos Romanos, 
aos Gálatas e aos Hebreus. 
1517 A controvérsia em torno da questão das indulgências – prática que 
permitia transacionar a obtenção de cartas de perdão, por pecados 
cometidos ou a perpetrar, e a redução do tempo no Purgatório para vivos e 
mortos –, desencadeia a afixação das 95 teses na porta da Igreja do Castelo 
de Vitemberga. Redigidas em Latim para debate académico, são 
rapidamente vertidas para Alemão e difundidas dentro e fora do território 
germânico.  
1518 Filipe Melanchton chega à Universidade de Vitemberga no ano em que 
Lutero é convocado a Roma para retratação. O monge agostinho apela a 
Frederico, o Sábio, e solicita a convocação de um concílio geral da Igreja. 
1519 Disputa de Leipzig entre Martinho Lutero e o teólogo católico, João Eck 
(1486-1543). 

1520 Lutero escreve o Sermão sobre as boas obras. A bula papal Exsurge 
Domine dá ao monge alemão 60 dias para se submeter. Nesse ano publica 
ainda O papado em Roma, À nobreza cristã da nação alemã e O cativeiro da 
Babilónia. As obras de Lutero são queimadas. Destino idêntico tem o 
documento pontifício que Lutero faz arder em praça pública. 
1521 Martinho Lutero é excomungado pela bula papal Decet Romanum 
Pontificem que produz efeitos a partir de 3 de janeiro. Nesse mesmo mês abre 
a Dieta de Worms. Lutero comparece na assembleia, mas recusa retratar-se. É 
proscrito e expulso do Sacro Império Romano-Germânico. Refugiado no 
Castelo de Wartburg, sob a proteção de Frederico, o Sábio, Lutero traduz o 
Novo Testamento para Alemão em apenas 11 semanas. Publicado em 1522, o 
trabalho permitirá a universalização do acesso à Palavra de Deus.  
1525 Guerra dos camponeses e execução de Thomas Müntzer, líder fundador 
dos Anabatistas – movimento religioso radical do período da Reforma em 
contracorrente com o Luteranismo. Casamento de Martinho Lutero com 
Catarina de Bora.  
1526 A Dieta de Espira revoga o édito de Worms. 
1529 Controvérsia intraprotestante que opõe Martinho Lutero a Ulrich Zwínglio 
em relação à Santa Ceia. Publicação dos catecismos de Lutero. 

1530 Dieta de Augsburgo onde se apresenta a célebre Confissão de Augsburgo – 
documento confessional, redigido pelo correligionário de Lutero, Filipe Melanchton, 
que sistematiza a teologia e a prática luteranas. 
1531 Morte de Ulrich Zwínglio na Batalha de Kappel. 
1534 Conclusão da tradução para Alemão de toda a Bíblia. O Ato de Supremacia 
consagra Henrique VIII como o chefe único supremo da Igreja da Inglaterra. Estão 
assim oficializados a cisão com Roma e o surgimento do anglicanismo. No mesmo 
ano, Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus no contexto da Contra-
Reforma. 
1536 João Calvino publica as Institutas da Religião Cristã, a sua principal obra 
teológica. No ano seguinte saem os Artigos de Esmalcalde escritos por Martinho 
Lutero. 
1544 A Suécia proclama o Luteranismo como religião oficial. 
1545/63 Realização do Concílio de Trento – 19.º conselho ecuménico da Igreja 
Católica Romana –, em resposta à Reforma religiosa que fragmenta o Cristianismo. 
1546 Lutero prega o último sermão a 14 de fevereiro. Quatro dias depois falece em 
Eisleben, cidade que o viu nascer. O eleitorado do Palatinado converte-se ao 
Luteranismo. 
1555 A Paz de Augsburgo consagra o princípio latino cuius regio, eius religio (a 
cada reino, a sua religião), que conduzirá a um período de cerca de 50 anos de 
aparente tranquilidade religiosa. Volvidos cinco anos da assinatura do tratado 
morre Filipe Melanchton. 
1580 O Livro da Concórdia – documento que congrega os escritos confessionais 
da Igreja Luterana –, é publicado no 50.º aniversário da Confissão de Augsburgo. 

Johannes Gutenberg 
(Fonte: https://i.pinimg.com/originals/10/fb/d5/10fbd5a8a41e42da649d7f4ea042669a.jpg) 

A tipografia acelera a difusão do movimento reformista luterano 
(Fonte: https://ichef-1.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/E916/production/_95107695_gutenberg.jpg) 

Frederico, o Sábio, por Lucas Cranach, o Velho (óleo sobre painel, 56 x 38 cm, 1525) 
(Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/8CABSC-Lucas-Cranach-The-Elder-Retrato-do-eleitor-Frederick-o-s%C3%A1bio-na-sua-velhice) Lutero consagra-se a Santa Ana e promete tornar-se monge 

(Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-Ec5UqtjjO5w/UBCVj4MTNPI/AAAAAAAAHC0/yfHTENVUThU/s640/santa+ana5.jpg) 

Universidade de Vitemberga 
(Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uni-WB-1644.jpg) 

Igreja de Vitemberga 
(Fonte: https://www.todoestudo.com.br/historia/reforma-protestante) 

Filipe Melanchton (1497-1560) 
(Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/219972763019937309/) 

Papa Leão X (1475-1521) 
(Fonte: https://www.altoastral.com.br/wp-content/uploads/2016/10/papa.jpg) 

João Eck, teólogo católico adversário de Lutero 
(Fonte: http://www.iglesiapueblonuevo.es/img/historia/eckj.JPG) 

Lutero queima a bula papal em praça pública 
(Fonte: http://www.the-athenaeum.org/art/display_image.php?id=420493) 

Lutero na Dieta de Worms. Autoria de Anton von Werner 
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#/media/File:%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B5.jpg) 

Martinho Lutero e Catarina de Bora 
(Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-FthteNeGyW0/WbAospk81mI/AAAAAAAANtg/1FeRUc7urjckFOdm9IWpX_E2vpO1zUjRQCLcBGAs/s640/Lutero%2526Wife-jpg_575px.jpg) 

Henrique VIII torna-se o chefe supremo da Igreja da Inglaterra depois da 
cisão com Roma 
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/After_Hans_HOLBEIN_the_younger_-_King_Henry_VIII_-_Google_Art_Project.jpg) 

É durante o reinado de Gustavo I da Suécia (1496-1560) que se institui a fé 
luterana como religião de estado 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_I_da_Su%C3%A9cia) 

A Companhia de Jesus é fundada em 1534 
(Fonte: http://ohistoriante.com.br/jesuitas.jpg) 

As informações constantes na cronologia resultam da consulta das obras referenciadas na exposição. 
Imagem do cabeçalho disponível na Internet:<http://etc.usf.edu/clipart/55100/55108/55108_luther_md.gif> 
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Aquele que renova o Céu renova a Terra.1 
 
Impulsor da reforma religiosa na Europa do século XVI, Martinho Lutero universalizou a palavra de 
Deus ao democratizar o acesso de todos às Escrituras sem a mediação hierarquizada com o Livro 
Sagrado do Cristianismo. Uma conquista histórica, consubstanciada na tradução vernácula da 
Bíblia, cujos ensinamentos logrou aproximar das gentes habitualmente privadas da leitura direta 
do Verbo divino. Ciente das debilidades da pregação teológica, revoltado com o afastamento da 
Igreja de Roma da doutrina do Evangelho, Martinho Lutero propugnou pelo retorno da religião à 
verdade espiritual contida na mensagem de Cristo e redigiu teses e tratados condenatórios das 
práticas demasiado mercantilistas da hierarquia eclesiástica. O discurso assente na justificação 
pela fé – posicionamento contrário à doutrina de salvação pelas obras – e a defesa da 
interpretação individualizada dos textos sagrados – circunstância que determinava a instrução 
generalizada e inclusiva das massas e o fim da supremacia interpretativa do clero – valeram-lhe a 
excomunhão papal, mas foram suficientes para desencadear movimentos reformadores em larga 
escala e para o surgimento de novas congregações cristãs saídas do diferendo de princípios com 
a Igreja Católica de Roma. Volvidos 500 anos sobre a Reforma evocamos a figura do monge-
pensador que definiu o seu tempo e mudou o curso da História. 

1483  A Alemanha de Lutero é 
um território fragmentado 

em principados de governação 
autónoma conquanto subjugados à 
supremacia hegemónica da Igreja de 
Roma que, no final de quatrocentos, 
conserva na Europa uma posição de 
confortável poder.2 A despeito das 
mudanças que se desenham no tecido 
social urbano, e da consolidação de 
uma burguesia empreendedora que 
começa a questionar o arcaísmo 
religioso, a população rural – iletrada e 
depauperada – continua agregada ao 
escolasticismo vigente, adstrita a uma 
tributação pesada e atemorizada por 
superstições várias e ideias enraizadas 
de culpa, de castigo divino e de 
redenção.3 É neste contexto de 
monopolização cristã – em que todas 
as esferas da vida se regulam e 
dependem do sistema eclesiástico 
vigente – que, a 10 de novembro, – 

véspera de S. Martinho –, nasce Lutero 
na pequena vila de Eisleben, no estado 
alemão da Turíngia.4 Batizado na Igreja 
de S. Pedro e S. Paulo5 com o nome 
do militar convertido ao catolicismo, o 
mancebo cresce numa família 
conservadora, rude e esgotada pela 
exigência do trabalho. O pai, Hans 
Lutero, mineiro de profissão, 
interessado em prover o melhor 
sustento à família, transfere-se para 
Mansfeld onde se dedica à indústria 
extrativa do cobre, decisão que lhe 
permite um certo conforto financeiro, a 
rápida ascensão social e a 
possibilidade de instruir os filhos.6 Mas 
a experiência das primeiras letras 
desagrada a Lutero forçado a aprender 
“sob a ameaça da palmatória”,7 

circunstância que se revelará decisiva 
para o desenvolvimento futuro de um 
projeto educacional alternativo ao 
modelo tradicionalista. 

Referências bibliográficas: 
1 Jean Jaurés cit. por ALMEIDA, Dimas de (org.) – As 95 teses de Martinho Lutero: controvérsia em torno da questão das indulgências. Cadernos de Ciência da Religião [Em linha]. N.º 15 (2008). [Consult. 23 ago. 2017]. Disponível na Internet: <http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernoscienciadasreligioes/article/view/3985> 
2 RUSSO, Bárbara Ferreira – Os impactos da Reforma Protestante na educação [Em linha]. Campinas: Universidade Estadual, 2012. [Consult. 23 ago. 2017]. Disponível na Internet: <www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000896938> 
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4 FEBVRE, Lucien - Martinho Lutero: um destino. Amadora: Bertrand, 1976. p. 22 
5 NEVES, Joaquim Carreira das – Lutero: palavra e fé [Em linha]. Lisboa: Presença, 2014. [Consult. 25 ago. 2017] Excerto da obra disponível na Internet: <https://www.presenca.pt/files//products/Exc10170038.pdf> 
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16 FOX, John - O livro dos mártires [Em linha]. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2001. [Consult. 30 ago. 2017]. Disponível na Internet: <https://books.google.pt> 
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P 
or concomitância com os açoites que 
acompanham o estudo dos 
“rudimentos do latim, do canto e [das] 

expressões principais da fé cristã – os Dez 
Mandamentos, o Pai Nosso, a Ave Maria e o 
Credo” –,8 o pequeno recebe em casa 
idêntica severidade, a que a mãe – Margaret 
Lindemann – acrescenta um manancial de 
crendices próprias da época, mas 
perturbadoras do ponto de vista do 
crescimento emocional. De Mansfeld transita 
para um estabelecimento de ensino na 
cidade de Magdeburgo. Aqui, sob a alçada 
orientadora da comunidade religiosa católica 
dos Irmãos da Vida Comum,9 lê a Bíblia e 
prossegue a aprendizagem formal, 
terminando o secundário em Eisenach.10 
Influenciado pelo pai, que procura determinar
-lhe a carreira, Martinho Lutero inscreve-se 
na Faculdade de Artes da Universidade de 
Erfurt em 1501.11 Na renomada instituição, o 
jovem estuda o Trivium – organização 
curricular que compreende as disciplinas de 
Gramática, Dialética e Retórica –, e, já 
bacharel, instrui-se no Quadrivium – 
segunda fase do sistema escolástico 

medieval que congrega as matérias de 
Geometria, Matemática, Música e 
Astronomia.12 Tornado Mestre em Artes, a 7 
de maio de 1505, pai e filho consideram o 
Direito13 como opção viável de carreira pelas 
possibilidades que encerra, percurso 
académico que o destino interrompe e 
subitamente altera. Pese embora uma certa 
imprecisão quanto ao verdadeiro motivo da 
entrada de Martinho Lutero na vida monacal, 
aceita-se comummente a ideia de que o 
temor pela vida, que decorre do eclodir de 
uma violenta tempestade, fá-lo prometer-se 
a Santa Ana14 e decidir-se pela consagração 
a Deus – gesto entendido à luz das 
inquietações do jovem e da espiritualidade 
católica da época profusamente subjugada à 
ideia de morte e do juízo final.15 A 
contragosto do progenitor, Lutero abandona 
as Leis e ingressa, naquele mesmo ano, na 
Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho de 
Erfurt.16 A inesperada resolução vai propiciar 
o aparecimento de um “novo paradigma 
teológico e eclesial”17 no mapa religioso 
europeu que abalará os alicerces do 
cristianismo medievo. 

Pais de Martinho Lutero. Retrato da autoria de Lucas Cranach, o Velho 
(Fonte: http://www.artsunlight.com/artist-photo/Lucas-il-Vecchio-Cranach/martin-luthers-mom-and-dad-by-Lucas-il-Vecchio-Cranach-148.jpg) 

Reprodução em óleo sobre tela da casa de nascimento de Martinho Lutero, da igreja de batismo e da escola em Eisleben. Autoria de Carl Salomon Warmholz 
(Fonte: https://fotoeins.files.wordpress.com/2017/06/eisleben-salomon1830b.jpg?w=910&h=638) 

Representação da tempestade que quase vitimou Lutero 
(Fonte: http://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/9635394/luther4-DW-Bayern-Eisenach.jpg?1487801822) 

Imagem da entrada de Lutero na Ordem dos Agostinhos de Erfurt 
(Fonte: https://angelinawittmann.blogspot.pt/2017/04/renascimento-e-martinho-lutero-500-anos.html) 

Retrato póstumo de Martinho Lutero enquanto monge agostinho. Autoria Lucas Cranach, o Velho 
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#/media/File:Portrait_of_Martin_Luther_as_an_Augustinian_Monk.jpg) 

http://www.artsunlight.com/artist-photo/Lucas-il-Vecchio-Cranach/martin-luthers-mom-and-dad-by-Lucas-il-Vecchio-Cranach-148.jpg
http://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/9635394/luther4-DW-Bayern-Eisenach.jpg?1487801822
https://angelinawittmann.blogspot.pt/2017/04/renascimento-e-martinho-lutero-500-anos.html
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Martinho Lutero descobre a doutrina da justificação pela fé no estudo minucioso do Evangelho 
(Fonte: https://institutopoimenica.files.wordpress.com/2017/02/martin_luther_discovering_justification_by_faith-edward_matthew_ward-_thumb.jpg?w=391&h=454) 
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N 
esse período, Martinho Lutero – entretanto instalado em Vitemberga – empreende uma viagem a Roma a 
pedido da Ordem que professa, deslocação que, sustentam alguns, contribuirá para perspetivar a decadência 
da Igreja de Roma, moralmente ferida e perigosamente afastada da palavra de Deus. Apesar de 

consensualmente se afirmar que a estada na cidade santa não faz do monge agostinho um reformador, há quem 
argumente que Lutero terá naturalmente observado a fé convertida em negócio, mormente a comercialização de 
relíquias supostamente pertencentes a Cristo, circunstância que lhe terá ficado na memória. De regresso à cidade de 
Vitemberga no mesmo estado de inquietude religiosa e recebido o doutoramento em Teologia – cuja cerimónia, 
realizada em outubro de 1512, conta com a presença do príncipe-eleitor Frederico, o Sábio26 –, Martinho Lutero, na 
qualidade de professor de Bíblia, consagra-se devotamente ao ofício, interpretando, de entre outros textos sagrados, 
os Salmos, as cartas aos Gálatas e aos Hebreus e a Epístola aos Romanos – documento que servirá de base para a 
sua teologia. Efetivamente, depois de anos de intensa busca, a revelação de São Paulo de que “o justo viverá [pela] 
fé”,27 faz renascer o monge agostinho que descobre a essência do Evangelho. A partir daqui, Martinho Lutero 
desenvolve um conjunto de escritos, que remete para uma nova interpretação teológica contrária à da Igreja 
tradicional,28 cuja necessidade premente de purificação começa a ser reiterada. É nesse contexto de redescoberta do 
Verbo que se instala a célebre polémica das indulgências, celeuma que aprofundaremos oportunamente em capítulo 
próprio, mas que não deixaremos de referir na resenha biográfica do pregador, teólogo e erudito bíblico. Convencido 
de que “a salvação depende exclusivamente do amor de Deus, que na sua omnipotência pode aceitar mesmo um 
pecador desprovido de méritos e boas obras”,29 e ciente de que o perdão não se negoceia e compra a uma qualquer 
autoridade eclesiástica, Lutero manifesta-se adverso às cartas de perdão transacionadas pelo frade dominicano, 
Johann Tetzel, para satisfação das exigências financeiras do papado e, naquele momento específico, para construção 
da Basílica de S. Pedro, em Roma,30 porquanto colocam em causa a autenticidade do arrependimento e a sinceridade 
da penitência. Imbuído de um espírito clarificador e corretivo, Martinho Lutero redige as 95 teses sobre as 
indulgências, documento que, afixado na porta da Igreja do Castelo de Vitemberga a 31 de outubro de 151731 – 
véspera do Dia de Todos os Santos –, longe de constituir ainda um programa reformador, representa uma dura 
advertência escrita à Santa Sé para discussão pública. O debate não acontece, mas a disseminação das proposições 
luteranas excede o imaginável muito por força da imprensa. De vários pontos surgem ecos positivos às 
recomendações de Lutero que refletem o descontentamento de largas franjas da população em oposição à reação de 
Roma que parece tardar. Chega finalmente em agosto de 1518, sob a forma de um breve pontifício para convocação 
de Lutero que, na qualidade de herege, se deve retratar.32 Estão assim reunidas as condições para o movimento 
reformista luterano que, em contraponto com o propósito inicial do monge agostinho, desencadeará a fragmentação 
do Cristianismo. 

Roma no tempo de Lutero 
(Fonte: https://i.pinimg.com/736x/05/12/0c/05120c88b1dc675a3cfd23653161528b--vatican-city-cartography.jpg) 

Martinho Lutero afixa as suas 95 teses contra as indulgências na porta da Igreja do Castelo de Vitemberga em 1517 
(Fonte: https://acastprod.blob.core.windows.net/media/v1/3e11c297-527e-44de-8b07-de8670c7f50e/martinluther95theses.jpg) 

1507  Durante o noviciado, e no período subsequente à profissão de fé, que 
coincidem com uma fase de profundo desassossego religioso não dirimida 

pelo cumprimento escrupuloso de vigílias, orações, penitências e jejuns, Lutero lê 
avidamente a bibliografia disponível no mosteiro na esperança de obter respostas. 
Analisa as obras de Santo Agostinho e dos escolásticos,18 mas é um exemplar da Bíblia 
em Latim que começa a elucidá-lo acerca da verdade da mensagem de Deus. Sem 
dificuldade percebe que apenas uma parcela do Livro Sagrado é partilhada com a 
massa de fiéis e que muitos dos ensinamentos ali contidos carecem de uma exegética 
fiel ao Verbo. A despeito do zelo que vota ao estudo de documentos teológicos, quando 
a 2 de maio é ordenado sacerdote na Catedral de Erfurt e celebra a primeira missa19 – 
cerimónia a que assiste a família –, conserva a intranquilidade interior que decorre da 
busca de um Deus misericordioso e da garantia de salvação, sofrimento atenuado pelas 
conversas com o vigário-geral dos agostinhos20 que lhe fornece elementos e 
ferramentas passíveis de amenizar a angústia. É nesse contexto que Lutero é enviado 
para a recém-criada Universidade de Vitemberga, em 1508, para ministrar um “curso 
sobre Ética de Aristóteles”21 e prosseguir concomitantemente os “estudos sagrados”22 na 
Universidade de Teologia. Dois anos depois já é bacharel e explica aos confrades 
agostinhos de Erfurt Os quatro livros das sentenças de Pedro Lombardo,23 filósofo 
escolástico do século XII cuja dialética acabará por refutar. Investigador zeloso, participa 
em debates académicos que demonstram a sua erudição e a apetência para a oratória, 
características que lhe granjeiam atenção pública. Como explicará adiante Filipe 
Melanchton, fiel colaborador de Lutero no tempo da Reforma, a leitura sôfrega que o 
monge dedica “às fontes dos ensinamentos divinos, ou seja, [aos] critérios dos apóstolos 
e profetas”24 não assume, num primeiro momento, qualquer ímpeto reformista, antes 
responde a uma necessidade muito íntima de “orientar o coração a respeito da vontade 
[do Senhor] e alimentar, com testemunhos incontestáveis, o temor de Deus e a Fé”.25  

Imagem da ordenação de Lutero em 1507  
(Fonte: https://i.pinimg.com/736x/74/a3/3d/74a33d2bf78d2482bfee66366276e76d--catholic-priest-roman-catholic.jpg) 

https://institutopoimenica.files.wordpress.com/2017/02/martin_luther_discovering_justification_by_faith-edward_matthew_ward-_thumb.jpg?w=391&h=454
https://i.pinimg.com/736x/05/12/0c/05120c88b1dc675a3cfd23653161528b--vatican-city-cartography.jpg
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1520  Lutero não se retrata e acaba por beneficiar 
de um desvio de atenção da Igreja de Roma, 

interessada em eleger o novo representante do Sacro 
Império Romano-Germânico em substituição de Maximiliano 
I, falecido em 1519. O interregno propicia a generalização 
das novas ideias para lá das fronteiras germânicas, o que 
traz consideráveis vantagens para a consolidação da 
Reforma. Por esta altura, Martinho Lutero – entretanto 
liberto da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho e 
desobrigado à observância rigorosa dos preceitos 
monacais33 – começa a desenhar as linhas orientadoras da 
sua doutrina assente na premissa “Sola Fides, Sola 
Scriptura”,34 redigindo em 1520 alguns dos seus mais 
célebres manifestos, de que se destaca À nobreza cristã da 
nação alemã. No entanto, se as confrontações formais em 
Augsburgo e Leipzig, que traduzem uma crescente 
incompatibilização com a intransigência e o autoritarismo de 
Roma, não produzem consequências imediatas contra a 
pretensa heresia de Lutero, a bula Exsurge Domine, de 15 
de junho, determina a renúncia dos seus ensinamentos e a 
destruição pelo fogo dos seus escritos.35 Em reação à 
ordem papal, o monge agostinho queima o documento 
pontifício, o mesmo sucedendo com alguns volumes do 
Direito Canónico que acabam consumidos pelas chamas. A 
sublevação vale-lhe a excomunhão a 3 de janeiro de 1521, 
por efeito do decreto Decet Romanum Pontificem,36 e a 
convocação expedida por Leão X, e pelo recém-eleito 
imperador Carlos V, para comparência na Dieta de Worms. 
Concedido um salvo-conduto graças à influente intervenção 
de Frederico, o Sábio, Lutero ruma à cidade alemã rodeado 
de apoiantes que aclamam a sua passagem, circunstância 
que desagrada os seus opositores. Uma vez mais, a 
assembleia falha no intento de forçar o dissidente religioso a 
retratar-se sob a alegação de que está “preso pelas 
passagens da Escritura citada, [permanecendo a sua 
consciência] cativa da Palavra de Deus”37 –, convicção que 
resulta na sua proscrição do império – medida extensível a 
todos os que procurem ajudá-lo –, e na proibição de 
circulação dos seus escritos “heréticos”. A decisão formal 
marca o rompimento definitivo com Roma e o fim da 
unidade cristã, mas não destitui Lutero da sua missão 

evangélica. Resgatado no caminho de regresso a 
Vitemberga, na sequência da simulação de um rapto, o 
Reformador fica exilado no Castelo de Wartburg38 – 
propriedade do príncipe-eleitor, Frederico, o Sábio –, 
período em que verte para Alemão o Novo Testamento, 
trabalho de rigor académico que vai revolucionar o acesso 
universal ao Livro Sagrado, cuja leitura deixa de ser 
mediada pela classe sacerdotal. Concluída a tradução em 
11 semanas apenas, e impressa em 1522,39 a nova versão 
construída a partir do Grego esgota rapidamente, facto que 
determina a sua reedição. A despeito da existência de 
documentos anteriores em língua vernácula, a tarefa 
hercúlea de Lutero, pela qualidade que encerra, é decisiva 
para a criação do Alemão moderno e para a difusão da 
doutrina porquanto recorre a uma escrita clara e acessível e 
a notas marginais e prefácios40 de utilidade para a 
descodificação da mensagem. Decidido a levar a palavra de 
Deus no seu todo à generalidade dos cidadãos, Lutero 
empreenderá idêntico esforço na tradução do Antigo 
Testamento, ação que finalizará em 1534. Mas se a fase de 
clausura do mestre de Vitemberga é profícua em matéria de 
propagação democrática da Escritura, a sua ausência física 
é propiciadora de tumultos e de agitações sociais que o 
compelem a retornar à vida pública e a proferir sermões de 
apelo à serenidade. No entanto, o extremismo crescente 
consubstanciado na radicalização das ideias preconizadas 
por Martinho Lutero ameaça a conservação da paz. Os 
setores mais fragilizados da população insurgem-se contra 
a desigualdade social, por incitamento do movimento 
Anabatista, rebelião a que a nobreza responde militarmente 
com o auxílio do exército de Carlos V que esmaga mais de 
100 mil camponeses.41 Lutero, que num primeiro momento 
apoia as reivindicações populares, diante da inflamada 
sedição, clama a repressão da revolta pelo uso da força, 
atitude aparentemente contraditória que merece duras 
críticas. De pouco vale ao Reformador sustentar que a 
validade dos protestos não justifica o recurso à violência e 
que, em situações de ameaça pública, cabe às autoridades 
garantir – “por meio da espada se necessário”42 – a 
manutenção da ordem, porquanto recebe veementes 
desaprovações e o epíteto de “adulador de príncipes”.43 
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Martinho Lutero traduz a Bíblia para Alemão em apenas 11 semanas 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_de_Lutero#/media/File:Biblia_moralizada_de_N%C3%A1poles_cropped.png) 

Imperador Carlos V (1500-1558) 
(Fonte: http://estoriasdahistoria12.blogspot.pt/2015/02/24-de-fevereiro-de-1500-nasce-carlos-v.html) 

Guerra dos Camponeses de 1524-25 
(Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-3OOKO2YvzNE/U7gO97hYaBI/AAAAAAAABUw/JXOBPdq-tbY/w1200-h630-p-k-no-nu/guerra+dos+camponeses.jpg  

Dieta de Worms 
(Fonte: http://www.iglesiapueblonuevo.es/img/historia/worms.jpg) 

A bula Exsurge Domine surge em resposta às 95 teses de Martinho Lutero 
(Fonte: http://www.abim.inf.br/wp-content/uploads/2016/10/Lutero-3.jpg) 

O Papa Leão X excomunga o teólogo alemão 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%A3o_X) 
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http://www.iglesiapueblonuevo.es/img/historia/worms.jpg
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Martinho Lutero, 1529, por Lucas Cranach, o Velho 
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#/media/File:1529MartinLuther.jpg) 
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1526  Casado há um ano com Catarina de Bora – antiga freira de origem nobre com quem 
terá seis filhos –, Lutero continua a consolidar na escrita os princípios de uma nova 

teologia que procura aplicar na vida prática. Além da questão do celibato, considerado pelo mestre 
de Vitemberga como “pura invenção humana”44 em clara desconformidade com as Escrituras que 
ordenam o matrimónio dos sacerdotes, Martinho Lutero discorre sobre diversas outras matérias de 
natureza espiritual e secular. Uma das ações que teoriza e concretiza em colaboração com o amigo 
Filipe Melanchton – figura destacada do movimento reformista – é o direito universal à educação, 
obrigatória e gratuita,45 que considera fundamental para o progresso das nações. O período de 
sistematização pedagógica de Lutero coincide com a primeira Dieta de Espira que, beneficiando do 
clima de dissensão entre o sucessor de Leão X – Clemente VII – e Carlos V, protela a execução do 
édito de Worms possibilitando a expansão da Reforma e a “criação das futuras igrejas territoriais”.46 
Só três anos mais tarde, em face da reconciliação estratégica do sumo pontífice com o imperador 
romano-germânico, se assiste à retoma das proibições atinentes ao movimento reformista, numa 
segunda assembleia em Espira,47 que recua nas decisões precedentes restituindo a hierarquia 
católica nos estados “separatistas”, intensificando a perseguição aos seguidores de ideologias 
“heréticas” e proibindo a adoção generalizada do Luteranismo. Imediatamente os príncipes do Norte 
e de 14 cidades do Sul da Alemanha, liderados pelo eleitor João, o Constante – substituinte de 
Frederico, o Sábio –, redigem uma declaração veemente em defesa do direito à liberdade de 
consciência e ao direito de escolha,48 num gesto protestante que doravante designará o “conjunto de 
confissões e instituições cristãs dissidentes do catolicismo e nascidas da Reforma religiosa do século 
XVI”.49 Indiferente ao clima de tensão que grassa na Europa e imbuído da necessidade de fazer 
avançar a sua missão renovadora, Martinho Lutero publica, nesse mesmo ano, os catecismos maior 
e menor que, uma vez mais, fazem sobressair o apreço do antigo monge agostinho pela Escritura e 
ressaltam “a primazia [dada à] pregação e [ao] ensino da Palavra de Deus”.50 

A 
s importantes edições, de génese educativa cristã, antecedem a Dieta de Augsburgo, em 
1530, assembleia onde os protestantes submetem uma confissão de fé que se transforma na 
“carta magna do Luteranismo”.51 Elaborado por Filipe Melanchton, em estreita colaboração 

com Martinho Lutero – impedido de comparecer porquanto excomungado e proscrito –, o documento 
estabelece os princípios doutrinários da nova igreja cristã que, redigidos de forma clara, objetiva e 
moderada, surpreendem alguns adversários ideológicos da Reforma pela exata observância da 
mensagem contida na Sagrada Escritura.52 No entanto, a Confissão de Augsburgo – assim se chama 
o texto primaz – é rejeitada pelo Imperador que, por força de várias campanhas bélicas, adia a 
discussão das divergências para um novo concílio. Entre avanços e recuos que protelam o 
ecumenismo possível numa época de acesa conflitualidade e intransigência, Lutero não vive para 
assistir à celebração da Paz de Augsburgo, firmada a 25 de setembro de 1555 – compromisso que, a 
despeito de não satisfazer as partes em contenda, fará cessar as hostilidades por um período de 
sensivelmente 50 anos.53 Apesar de atento à evolução do movimento reformista que desencadeara 
tempos antes, a última fase do monge-pensador é dedicada à publicação da versão completa da 
Bíblia em Alemão, à redação de textos doutrinais, à pregação e ao ensino em Vitemberga,54 ficando 
Melanchton com a codificação dos princípios constituintes da nova comunidade religiosa. Agastado 
por problemas vários de saúde, alquebrado pela morte prematura da filha aos 13 anos, fatigado pelo 
aumento de peso que lhe embaraça a mobilidade, e debilitado pelo volume de trabalho que parece 
não abrandar, Martinho Lutero – o arquiteto do novo mapa religioso da Europa quinhentista e impulsor 
da proclamação do sacerdócio universal de todos os crentes – falece a 18 de fevereiro de 1546, com 
63 de idade, no decurso de uma viagem a Eisleben para resolução de uma disputa de herança entre 
os condes de Mansfeld.55 O Reformador está sepultado na Igreja do Castelo de Vitemberga,56 a 
mesma onde em 1517 pregou as 95 teses que revolucionaram a história do Cristianismo. 

Catarina de Bora, mulher de Martinho Lutero. Retrato de 
Lucas Cranach, o Velho, 1526 
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#/media/File:Lucas_Cranach_d.%C3%84._-
_Bildnis_der_Katharina_von_Bora_(Christie%E2%80%99s_2001).jpg) 

Confissão de Augsburgo 
(Fonte: http://teologiaeliturgialuterana.blogspot.pt/2013/06/apresentacao-da-confissao-de-augsburgo.html) 

O casamento de Martinho Lutero com Catarina de Bora (Paul Thumann) 
(Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-HxJUiT6wxv8/UAL7J2NCflI/AAAAAAAAAtE/FeE2kUhnomE/s1600/O+casamento+de+Lutero.JPG) 

A Dieta de Espira. George Cattermole. Victoria and Albert Museum 
 (Fonte: https://www.gestornoticias.com/archivos/religionenlibertad.com/image/Luis%20Antequera2/Dieta%20de%20Spira_%20George%20Cattermole%20(1830)_%20Victor%20and%20Albert%20Museum_.jpg) 

Dieta de Augsburgo. Óleo de G.B. Sand 
(Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-aMeoEAaVZR4/VmYyGW9SaRI/AAAAAAAAASo/tnX6zyJXsaQ/s1600/augsburgod.jpg) 

Papa Clemente VII (1478-1534) 
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Pope_Clement_VII.JPG) 

Lutero no leito da morte 
(Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-3Rj-5fDio0o/UAL6_PHg1QI/AAAAAAAAAsA/nb7FXc_Ez_8/s1600/Lutero+em+seu+leito+de+Morte.JPG) 

João, eleitor da Saxónia (1468-1532) 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_Eleitor_da_Sax%C3%B3nia#/media/File:Lucas_Cranach_the_Elder_-_Portrait_of_Johann_the_Steadfast_1509.jpg) 

https://books.google.pt
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-5841.2017v15n45p206/11297
http://teologiaeliturgialuterana.blogspot.pt/2013/06/apresentacao-da-confissao-de-augsburgo.html
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Pois eu não me envergonho do Evangelho, o qual é poder de Deus para salvação 
de todo o crente (…). Porque nele se revela a justiça de Deus, que tem origem na 
fé e conduz à fé, conforme está escrito: «O justo viverá da fé».1 (Romanos 1:17) 

 

“No princípio era o Verbo”2 – a Palavra de Deus em estado puro que Martinho Lutero restaura em 
contracorrente com a prática teológica coeva, progressivamente secularizada e inversamente espiritual. 
Sem maquinações exegéticas, partindo apenas do estudo devotado e veemente dos textos sagrados, o 
monge agostinho oferece-nos uma renovada interpretação do cristianismo cuja matriz basilar assenta na 
tríade – “Sola Fide (a Fé somente), Sola Gratia (a Graça somente), Sola Scriptura (as Escrituras 
somente)” –,3 princípio que, consubstanciado na gratuitidade da salvação em Cristo e por Cristo, contraria 
a redenção “com base nos méritos humanos”4 e na tradicional mediação institucional presente na 
soteriologia católica. Apesar de a doutrina da justificação não representar um ensinamento exclusivista e 
precursor – porquanto debatida na Igreja ocidental primitiva5 –, o silêncio cultivado por largos séculos em 
torno da matéria faz aumentar o interesse e o sentido de novidade no discurso de Lutero que granjeia o 
impacto necessário e responde aos anseios populares num tempo propício à mudança. Efetivamente as 
correntes humanistas contrárias ao escolasticismo vigente, que refutam a iniquidade de alguns setores da 
sociedade, que desprezam a influência hegemónica da classe sacerdotal e do papa – sob todas as 
esferas de atuação –, que repudiam a subversão da mensagem da Bíblia e que clamam por uma nova 
ordem estrutural, de génese secular, amparam as ideias do monge agostinho que, sem pretender a 
desunião cristã, condena as práticas mundanas e mercantilistas da Igreja de Roma. 

I 
rrompem assim as proposições 
críticas de Lutero contra a venda de 
indulgências – costume pernicioso e 

grave que desvirtua o Evangelho ao 
legitimar a transação comercial de 
pecados previamente cometidos ou a 
perpetrar. Pese embora a antiguidade 
do costume – as cartas de perdão são 
conhecidas desde o século VII para 
comutação de castigos em penas 
pecuniárias6 –, o extravasamento do 
âmbito de aplicação, que se estende à 
promessa de redução da estada no 
purgatório para o adquiridor e respetiva 
família – viva ou já falecida –, merece 
de Lutero a mais acesa repreensão, 
porquanto se afigura falacioso, 

exploratório – o custo de um florim 
cobrado a um camponês equivale a 
uma semana de sustento7 –, e lesante 
do ponto de vista do arrependimento 
genuíno e da sinceridade da penitência. 
Desenha-se aqui um dos aspetos mais 
desafiadores das 95 teses – o 
questionamento da autoridade papal em 
matéria de salvação que, além das 
manifestas implicações teológicas, faz 
perigar um dos rendimentos mais 
regulares e extraordinários da Igreja de 
Roma comprometendo, 
subsequentemente, a edificação da 
nova Basílica de São Pedro 
inteiramente suportada com receitas 
advindas do negócio das indulgências. 

Referências bibliográficas: 
1 Bíblia Sagrada. 17.ª ed. Lisboa: Difusora Bíblica, 1994. ISBN 972-652-109-2. p. 1483 
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6 As 95 teses de Lutero. O portal da História [Em linha]. [Consult. 1 set. 2017]. Disponível na Internet: <http://www.arqnet.pt/portal/teoria/teses.html>  
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8 Idem, ibidem 
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12 Idem, ibidem 
13 Idem ibidem 
14 Idem, ibidem 
15 VIANNA, Alexander Martins –Religião e ligação entre súditos e poderes soberanos: Martinho Lutero, paradoxo humano e autoridade secular. Revista Espaço Académico [Em linha]. Vol. 10, n.º 117 (2011). [Consult. 1 set. 2017]. ISSN 1519-6186. Disponível na Internet: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/11691> 
16 Idem, ibidem 

A 
 despeito de, nesta fase, Lutero 
se conservar no campo da 
advertência escrita, não se coíbe 

de, num discurso claro, transparente e 
argumentativo, apontar falhas e sugerir 
correções firmadas no “Sacrossanto 
Evangelho da glória e da graça de 
Deus”8 – o verdadeiro tesouro da Igreja 
–, sem no entanto ferir a hierarquia e 
cobrar do sumo pontífice “ações 
retificadoras”,9 porquanto julga que o 
Papa, se consciente “das exações dos 
pregadores das indulgências, preferiria 
[o novo edifício religioso reduzido] a 
cinzas a [vê-lo edificado] com a pele, a 
carne e os ossos das suas ovelhas”.10 
Culpabilizando os maus conselheiros de 
Roma, o monge agostinho, numa 
perspetiva de mera orientação teológica, 
arrisca levar algum esclarecimento ao 
obscurantismo religioso da época, 
insistindo na ideia de que “qualquer 
cristão, verdadeiramente arrependido, 
tem completa remissão tanto da pena 
como da culpa”11 – em razão daquela 
lhe ser “devida mesmo sem cartas de 
[perdão]”.12 É com base na segurança 
dessa convicção que o Reformador 
desmonta a fundamentação teórica das 

indulgências – conforme perpetradas à 
época –, exalta à caridade e à 
misericórdia dos fiéis – chamados a 
prover aos necessitados em vez de 
dissipar as moedas em pretensos 
negócios de fé – e aconselha os que 
“não [abundam] em bens supérfluos”13 a 
“conservar em suas casas o que lhes é 
necessário”.14 Na tentativa de evitar 
uma certa polémica em torno da matéria 
descrita, Lutero redige as teses em 
Latim, de molde a assegurar que o 
debate se faz entre pares eclesiásticos, 
mas uma tradução alemã surgida na 
imprensa da Universidade de 
Vitemberga,15 inviabiliza o confinamento 
dos textos a um público específico. A 
difusão célere das 95 proposições, bem 
como dos restantes escritos de Martinho 
Lutero, impulsionados pelo advento da 
imprensa, vai fazer emergir a Reforma e 
propagá-la dentro e fora dos territórios 
germânicos, conjuntura a que não está 
alheia a disponibilização política do 
príncipe-eleitor da Saxónia, Frederico, o 
Sábio,16 desagradado com as 
exigências de Roma e com um possível 
diferendo fiscal-financeiro prejudicial 
para o ducado. 

Representação da concessão de indulgências por Lorenzo Lotto, Itália, cerca de 1524 
(Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Lorenzo_Lotto_019.jpg/1200px-Lorenzo_Lotto_019.jpg) 

Vitemberga no tempo de Lutero 
(Fonte: http://s3.amazonaws.com/tgc-blogs/wp-content/uploads/sites/26/2016/10/12171739/Wittenberg-1536.jpg) 

As 95 teses contra as indulgências não têm, na sua génese, uma intenção cismática 
(Fonte: http://www.limelightmagazine.com.au/sites/www.limelightmagazine.com.au/files/luther95theses_0_0.jpeg) 

(Fonte: http://www.gettyimages.pt/evento/dec-religious-reformer-martin-luther-burns-papal-edict-52226599?esource=SEO_GIS_CDN_Redirect#circa-1520-protestant-reformer-martin-luther-a-leading-figure-in-the-picture-id51246868) 

http://s3.amazonaws.com/tgc-blogs/wp-content/uploads/sites/26/2016/10/12171739/Wittenberg-1536.jpg
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S 
em surpresa, o incómodo 
provocado pelo monge agostinho 
obriga à intervenção da Igreja que, 

numa tentativa de silenciar as ideias 
luteranas, força o pensador a retratar-se, 
exigência que não se cumpre e que 
precipita a desagregação do Cristianismo, 
circunstância agravada pela excomunhão 
do Reformador e consequente proscrição 
do Sacro Império Romano-Germânico.17 
Desta ordem de acontecimentos nascerá 
a sistematização de uma doutrina 
conforme aos livros sagrados, mas 
distanciada do catolicismo em certas 
questões fundamentais plasmadas em 
diversos escritos do teólogo de 
Vitemberga. Um deles – o manifesto À 
nobreza cristã da nação alemã, editado 
ainda antes da aplicação da pena máxima 
eclesiástica – exorta à resistência e à 
revolta de uma “Alemanha explorada por 
um papado espoliador [e por um clero] 
demasiado escandaloso”,18 e alvitra 
mudanças a operar na Igreja e na 
sociedade. No entanto, o aspeto mais 
fundamental a considerar na obra de 

Lutero é a consagração dos princípios do 
primado da fé, do sacerdócio universal e 
da autoridade da Escritura19 – elementos 
basilares da renovação teológica proposta 
que divergem das práticas doutrinais e do 
sistema clerical e hierárquico de Roma. 
Dedicando especial enfoque ao segundo 
ponto indicado da teorização luterana 
que, sustentada em 1 Pedro 2:9, não 
diferencia os cristãos porquanto unidos no 
mesmo batismo, no mesmo evangelho e 
na mesma fé,20 o Reformador preconiza a 
inclusão de todos no estado eclesiástico 
ressalvando apenas o desempenho de 
funções ou ministérios diversos como 
elemento distintivo. Da mesma forma, ao 
retirar à ordenação o valor sacramental, 
Lutero atribui ao cargo a importância de 
um “rito, [de] uma ação [eclesiástica] de 
convocação para o ministério da Igreja”, 
protagonizado por “funcionários 
dedicados a uma tarefa humana 
[revogáveis] segundo a vontade que os 
designa”,22 noção contrária à do carácter 
indelével (character indelebilis)23 
defendida no catolicismo. 

Referências bibliográficas: 
17 NEVES, Joaquim Carreira das – Lutero: palavra e fé [Em linha]. Lisboa: Presença, 2014. [Consult. 25 ago. 2017] Excerto da obra disponível na Internet: <https://www.presenca.pt/files//products/Exc10170038.pdf> 
18 FEBVRE, Lucien – Martinho Lutero: um destino. Amadora: Bertrand, 1976. p. 140 
19 LIENHARD, Marc – Martim Lutero: tempo, vida, mensagem [Em linha]. São Leopold: Sinodal, 1998. [Consult. 31 ago. 2017]. Disponível na Internet: <https://books.google.pt> 
20 Idem, ibidem 
21 DREHER, Martin Norberto – História do povo luterano [Em linha]. São Leopoldo: Sinodal, 2005. [Consult. 1 set. 2017]. Disponível na Internet: <https://books.google.pt>  
22 FEBVRE, Lucien – Martinho Lutero: um destino. Amadora: Bertrand, 1976. p. 145 
23 DREHER, Martin Norberto – História do povo luterano [Em linha]. São Leopoldo: Sinodal, 2005. [Consult. 1 set. 2017]. Disponível na Internet: <https://books.google.pt>  
24 FEBVRE, Lucien – Martinho Lutero: um destino. Amadora: Bertrand, 1976. p. 141 
25 Idem, ibidem 
26 RODRIGUES, Manuel Augusto - Lutero e a Bíblia. Humanitas [Em linha]. Vol. 39/30 (1988). [Consult. 30 ago. 2017]. ISSN 2183-1718. Disponível na Internet: <https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/29309/3/Humanitas39-40_artigo8.pdf?ln=pt-pt> 
27 Idem, ibidem 
28 ELIADE, Mircea – De Maomé à idade das Reformas. In História das ideias e crenças religiosas. Porto: Rés, [1975-1983]. Vol. 3, p. 214 
29 DICKENS, A. G. – A Reforma na Europa do século XVI. Lisboa: Verbo,1971. p. 78 
30 Renascimento, Guerra da Sucessão. In História Universal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1989. Vol. 3, p. 94 

O 
 manifesto de Martinho Lutero, 
também focado num programa de 
reformas políticas, económicas e 

sociais – de que particularizamos a 
“reivindicação do matrimónio”24 e a 
aplicação de um “plano de assistência e de 
luta contra a mendicidade”25 –, acrescenta 
a inovação, brevemente referenciada no 
capítulo anterior, do direito individual dos 
cristãos à leitura da Bíblia, prática que, já o 
dissemos, era tradicionalmente mediada e 
controlada pelos membros do clero. A 
liberdade concedida aos fiéis no acesso à 
Palavra de Deus – que traduz para Lutero 
o único meio de resposta em face dos 
problemas que grassam os homens do seu 
tempo26 –, além de estimular a proximidade 
do crente à Escritura, abre caminho para a 
democratização do conhecimento 
consubstanciada na tradução dos livros 
sagrados – cuja mensagem, diz Lutero, 
apesar de emanada do Espírito Santo, se 
propaga através das línguas27 –, e na 
alfabetização e instrução generalizadas da 
população independentemente do sexo e 

da condição social. É este carácter 
educacional da reforma teológica de 
Lutero, em concomitância com a intensa 
produção doutrinária do monge agostinho 
avidamente consumida por força da 
tipografia – o luteranismo é, 
indubitavelmente, “filho do livro impresso”28 
–, que tornará a restauração do 
Cristianismo imparável, definitiva e 
profícua. Um fenómeno repercussivo que 
também decorre da tentativa de 
erradicação do sectarismo religioso – 
questão que granjeia franca adesão 
popular –, e da oportunidade conferida a 
nobres e a príncipes de “libertarem os seus 
territórios das taxas e jurisdições 
pontifícias, se não mesmo [de 
desempenharem] o papel de sumus 
episcopus dentro deles”.29 A circunstância 
de “um novo ordenamento eclesiástico”30 e 
a secularização dos bens da Igreja são, 
aliás, apontadas como os principais fatores 
de decisão para a implementação 
transfronteiriça das ideias reformistas de 
Martinho Lutero. 

D 
e entre a teorização luterana, distribuída por mais de mil textos legados pelo impulsor 
da Reforma, importa aludir ainda à Ceia do Senhor como outro dos elementos de 
discórdia em matéria sacramental, controvérsia que opõe a Igreja dominante – como 

seria expectável –, mas também os seguidores de Lutero. No centro da polémica o 
entendimento da presença de Jesus Cristo que, para os católicos, se explica pela 
transubstanciação – doutrina que preconiza a transformação da substância do pão e do vinho 
no corpo e sangue de Jesus Cristo –, em contraponto com a consubstanciação luterana – 
princípio que defende a presença do corpo e do sangue de Cristo no pão e no vinho depois de 
consagrados na Eucaristia. Uma dissidência que o tempo não ajudará a sanar, conservando-
se até hoje visões díspares do sacramento, a que acrescem diferenças na administração da 
Santa Ceia que, nas igrejas de tradição protestante, se materializam pela comunhão completa 
de ambos os elementos (os fiéis recebem o pão e o vinho em oposição à tradição católica que 
apenas contempla parte). De acrescentar que, no quadro dos sacramentos, Martinho Lutero 
somente considera dois: o batismo e a eucaristia. 

O acesso à Bíblia universaliza-se por efeito da tradução de Lutero para a língua alemã 
(Fonte:http://www.mitteldeutsche-kirchenzeitungen.de/files/2016/04/Feuilleton-18-2016.jpg) 

A Reforma Protestante altera o mapa religioso do século XVI 
(Fonte: https://i.pinimg.com/originals/f1/30/b9/f130b9cd1aa57f695570d1d7b40d60f0.jpg) 

A comunhão luterana na época da Reforma 
(Fonte: https://i.pinimg.com/originals/8b/35/39/8b353920a63933ae4257339f6b85b6d5.jpg) 

(Fonte: https://i.pinimg.com/736x/bd/35/70/bd357085b36a027b8b8ad5fd7ae594b0--martin-luther-protestant-renaissance-portraits.jpg) 

O luteranismo é “filho do livro impresso” 
(Fonte: http://www.dw.com/image/18766384_303.jpg) 

https://i.pinimg.com/originals/8b/35/39/8b353920a63933ae4257339f6b85b6d5.jpg
http://www.dw.com/image/18766384_303.jpg
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(…) Nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus, e 
nenhum merece maior castigo, do que justamente o pecado que 
cometemos contra as crianças quando não as educamos.1 

 

A 
 propugnação de um novo discurso cristão produz a necessidade de reconfiguração do sistema 
vigente de ensino demasiado elitista e arreigado a metodologias obsoletas de génese eclesiástica. 
Ciente de que a instrução favorece o processo de evangelização, mas não se esgota nele, Martinho 

Lutero redige afincadamente manifestos de incidência pedagógica que, pela natureza das proposições, se 
revestem de pioneirismo e precursão. A decadência da educação nos fragmentados territórios alemães – 
acentuada pelo progressivo abandono de escolas, pela escassa frequência de universidades e pelo declínio 
de conventos2 – obriga a um plano premente de restruturação que desde logo institui os princípios da 
universalidade, da gratuitidade e do direito – ideias veiculadas no quadro do pensamento humanista, mas 
nunca antes teorizadas à escala religiosa e global. O tempo de Lutero, propício a transmutações 
ideológicas, políticas e sociais, permite a sistematização de diferentes propostas em contraponto com as 
perspetivas arcaicas e fechadas da Igreja de Roma que, resistente à mudança, desvaloriza a transmissão 
generalizada do conhecimento e a alfabetização das massas. Por isso rejeita o acesso direto às Sagradas 
Escrituras que, por via da aprendizagem, dispensa a tradicional mediação da classe sacerdotal – e a 
consequente manipulação da palavra de Deus –, e desaprova os intentos reformistas de Lutero que 
extravasam a matéria da fé e incluem franjas da população habitualmente desprovidas do ensino formal e 
informal. Como sabemos, a aproximação do Verbo a todos os crentes é a maior virtude da tradução 
vernácula da Bíblia – a que Martinho Lutero acrescenta a celebração de missas em alemão e a participação 
das congregações nos cânticos entoados3 –, mas a abrangência do projeto do monge agostinho leva-o a 
pronunciar-se sobre diversos outros aspetos da vida, seja ela religiosa ou secular. 

E 
m matéria de instrução cristã, Lutero elabora um conjunto de textos de grande valor formativo – com 
particular incidência para os catecismos maior e menor,4 editados em 1529, para colmatação das 
debilidades doutrinais do homem comum,5 especialmente de proveniência rural, detetadas em 

visitações por terras germânicas –, e sistematiza outros ensinamentos de utilidade teórico-prática 
destinados a fiéis, mas também a pregadores cuja “insistência na leitura, no estudo, e na meditação (…) da 
Palavra de Deus, tornará fecundo o trabalho”6 desenvolvido junto das comunidades. A despeito do pendor 
religioso dos escritos referenciados, Lutero não esquece a inclusão dos deveres para com as autoridades 
civis, codificando práticas e comportamentos numa espécie de tratado moral extraído essencialmente do 
Novo Testamento que deverá orientar o dia-a-dia dos cidadãos. Esta relação simbiótica Igreja/Estado e Fé/
Educação atravessa, aliás, todo o legado de Lutero na certeza de que da sua cooperação resultam 
consideráveis benefícios. Um deles – já o dissemos – é a instrução encarada pelo Reformador como “único 
meio possível de projeção [do indivíduo] na sociedade alemã do seu tempo”,7 conceção que difere da 
mentalidade quinhentista habituada a olhar para o ensino de forma exclusivista e a julgá-lo unicamente 
vocacionado para “crianças e jovens com aspirações à vida religiosa”.8 A atribuição de um caráter secular à 
aprendizagem e o desejo de estender a escola a toda a população é, por consequência, um elemento 
inovador trazido por Lutero por via da sistematização teórica de um programa organizativo que, pese 
embora a consolidação da doutrina cristã como fonte maior de conhecimento – o elo orientador e unificador 
dos cidadãos –, congrega diversas outras considerações, metodologias e unidades curriculares capazes de 
fomentar o progresso da sociedade nos seus diferentes aspetos e âmbitos de atuação. 
Usando o seu percurso formativo como exemplo, Martinho Lutero “opõe-se ao antigo sistema escolar 
baseado em punições físicas e pressões psicológicas”9 que, longe de estimular o intelecto, gera infelicidade 
e aversão – sentimentos que, potenciados e continuados, podem hipotecar o futuro dos alunos enquanto 
membros ativos e atuantes de uma comunidade. Assumindo o nível elementar de ensino uma relevância 
indiscutível, porquanto fornece os alicerces fundamentais para a construção sociocognitiva da 
personalidade, defende Lutero a inclusão de práticas lúdico-didáticas, adaptadas à natureza das crianças, 
que podem “estudar línguas, outras disciplinas e História”,10 com prazer e divertimento, em contraponto às 
aulas tormentosas que alternam o debitar de declinações e conjugações com a aplicação ritmada de 
açoites. 

A Escolástica foi o método de pensamento crítico dominante no ensino universitário medieval 
(Fonte: http://www.comunidadeculturaearte.com/os-passos-filosoficos-da-escolastica/) 

(Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/718535315519308571/) 

Frontispício do primeiro de três grandes manifestos de Lutero de 1520: À nobreza cristã da nação alemã 
(Fonte: DICKENS, A. G. - A Reforma na Europa do século XVI. Lisboa: Verbo, 1971) 
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A 
 ação pedagógica propugnada, 
extraída do exemplo grego 
responsável pela “formação de 

pessoas excelentes, preparadas para toda 
a sorte de atividades”,11 apresenta um 
outro elemento precursor – o alargamento 
do sistema escolar às meninas,12 público 
tradicionalmente negligenciado em matéria 
educativa, que vislumbra agora uma 
oportunidade de instrução. Obviamente, a 
despeito das renovações propostas, 
Martinho Lutero reflete, em alguns aspetos, 
a mentalidade da época, não se 
estranhando, portanto, o condicionamento 
a tarefas domésticas depois de concluída 
uma hora de estudo na escola.13 No caso 
dos meninos, a frequência letiva aumenta 
para o dobro diário, a que se segue a 
aprendizagem de um ofício14 em 
cumprimento da perspetiva socialmente 
utilitária da pedagogia luterana, que se 
estende igualmente às camadas mais 
pobres dos estados alemães. Dessa forma, 
e considerando a tradicional divisão de 
género, todos estão aptos a desempenhar 
o seu papel na comunidade, ficando “os 
homens [com o governo do] Estado e [as 

mulheres com a gestão da] casa”.14 

Para lá da alfabetização das massas, e 
porque a educação “é um instrumento para 
a defesa e a prosperidade [de uma] 
nação”,15 Lutero sistematiza metodologias 
e currículos atinentes a graus médios e 
superiores de ensino, considerando 
sempre – como núcleo central de 
aprendizagem – a leitura, compreensão e 
interpretação dos Livros Sagrados.16 Por 
isso sugere o estudo do Grego e do 
Hebraico – línguas fundamentais para uma 
análise mais proficiente do Antigo e Novo 
Testamentos –, do Latim e da Gramática – 
por meio de uma seleção bibliográfica 
criteriosa de poetas e oradores –, da 
Música e da Matemática e, 
concomitantemente, “das Ciências, das 
Artes Liberais e da História”.17 Esta última, 
pela importância informativa e formativa 
que encerra, merece de Lutero demorada 
menção, no sentido em que permite um 
melhor entendimento do mundo e um 
maior discernimento e cautela na tomada 
de decisões por comparação com 
experiências vividas por gerações 
passadas.  

M 
as se os conselhos 
municipais são chamados a 
“despender [os recursos 

necessários à criação] e manutenção 
de escolas cristãs visando o seu 
próprio progresso”,22 aos pais exige-
se a certificação de que os filhos 
frequentam os estabelecimentos de 
ensino existentes de molde a 
poderem singrar na vida e no 
trabalho – seja ele clerical ou secular 
–, tornando-se cidadãos úteis à 
propagação da palavra de Deus e à 
sociedade. Um sistema educacional 
que, revestido da obrigatoriedade de 
frequência, e elevado a direito-dever 
de cidadania, se torna equilibrado 
pelo envolvimento de todos na sua 

sobrevivência – questão a que não 
está alheia a advertência a famílias 
abastadas que começam a desviar o 
dinheiro anteriormente aplicado na 
compra de indulgências para a 
instrução da população menos 
favorecida.23 Em face do exposto, e 
pese embora uma certa discrepância 
quanto ao grau de precursão das 
medidas sistematizadas por Lutero 
em textos e manifestos vários, não 
merece refutação a ideia de que o 
monge agostinho contribui para o 
surgimento da educação pública 
moderna e para o desenvolvimento 
socioeconómico dos estados 
agregadores da Reforma 
Protestante. 

D 
a mesma forma, para as universidades – cuja frequência à época se revela inexpressiva e elitista –, o 
Reformador teoriza uma série de amplas intervenções curriculares e metodológicas que exclui, à partida, as 
obras aristotélicas pela ausência de benefícios educacionais.18 A intervenção pedagógica de Lutero, que 

conta com a cooperação ativa de Filipe Melanchton – correligionário do monge agostinho responsável pela 
introdução nas escolas superiores de um sistema contrário ao da escolástica e de propiciar a aliança da Reforma 
com o Humanismo19 –, inclui textos de incentivo à criação e manutenção de bibliotecas – abrangentes, 
enciclopédicas, democráticas e universais –, destinadas a servir os estudantes de todos os graus de ensino. Para 
tal, aconselha a aquisição de um fundo documental que privilegie, mais do que a quantidade de títulos, a qualidade 
das obras a disponibilizar para consulta. Encimados pela Sagrada Escritura “em Latim, Grego, Hebraico, Alemão, e 
outras línguas”,20 Lutero propõe para os novos espaços do conhecimento “os melhores e mais antigos intérpretes 
da Bíblia, ambos em Grego, Hebraico e Latim; (…) os livros úteis [de] poetas e oradores para [aprendizagem das] 
línguas e [da] Gramática, independentemente de serem gentios ou cristãos, gregos ou latinos; [as obras] sobre 
artes liberais e outras disciplinas – entre as mais importantes as crónicas e os compêndios de História; e, por último, 
os livros jurídicos e de Medicina”.21 

O modelo pedagógico avançado por Martinho Lutero – que se substancia nos valores da universalidade e da 
democratização do acesso à informação – carrega duas outras características que o diferenciam dos restantes 
sistemas educativos coevos – a gratuitidade e a sua natureza pública –, elementos que, em falta, dificilmente 
sustentariam a implementação da Reforma. Por isso Lutero clama do Estado, mas também da Igreja e da família, a 
responsabilidade de assegurar a educação de crianças e jovens, garantindo a inserção de todas as franjas da 
população nos programas instrutivos ajustados às necessidades da época. 

Filipe Melanchton foi responsável pela introdução nas escolas superiores de um sistema contrário ao da escolástica e pela aliança da 
Reforma com o Humanismo 
(Fonte: https://3.bp.blogspot.com/-WvoKl44_5kg/V9rd6Y9fupI/AAAAAAAAWE0/MhZQSlAxDtYuFPTY6GZkvrm4sYejkZ4hACLcB/s1600/800px-Philipp-Melanchthon-1532.jpg) 

Lutero defendia o acesso ao ensino sem discriminação de género. Pintura existente no Luther House Museum, em Vitemberga 
(Fonte: https://varrtravel.wordpress.com/2016/12/07/germany-2017-500th-anniversary-of-the-reformation/) 

Martinho Lutero pugnava por uma educação gratuita, obrigatória e universal 
(Fonte: http://www.reformedresources.com.au/images/graphics/Luther_music.jpg) 

Retrato de Lutero por Lucas Cranach, o Velho 
(Fonte: http://www.gettyimages.pt/detail/fotografia-de-not%C3%ADcias/portrait-by-lucas-cranach-of-german-monk-fotografia-de-not%C3%ADcias/50698189?esource=SEO_GIS_CDN_Redirect#portrait-by-
lucas-cranach-of-german-monk-protestant-religious-martin-picture-id50698189) 

https://3.bp.blogspot.com/-WvoKl44_5kg/V9rd6Y9fupI/AAAAAAAAWE0/MhZQSlAxDtYuFPTY6GZkvrm4sYejkZ4hACLcB/s1600/800px-Philipp-Melanchthon-1532.jpg
https://varrtravel.wordpress.com/2016/12/07/germany-2017-500th-anniversary-of-the-reformation/
http://www.reformedresources.com.au/images/graphics/Luther_music.jpg
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1. Ao dizer “Fazei penitência...”, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma 

penitência. 

2. Esta palavra não pode ser compreendida como caracterizante da penitência sacramental (isto é, da confissão e da 

satisfação), celebrada pelo ministério dos sacerdotes. 

3. Ela, contudo, não visa somente uma penitência interior: bem pelo contrário, uma penitência interior é nula, a não 

ser que opere exteriormente diversas mortificações da carne. 

4. Esse é o motivo por que a pena permanece, tanto tempo quanto permaneça o ódio a si mesmo (isto é, a verdadeira 

penitência interior), por outras palavras, até à entrada no reino dos céus. 

5. O papa não quer, nem pode perdoar nenhuma pena, exceto as por ele impostas, seja por sua própria vontade, seja 

em conformidade com os cânones. 

6. O papa não pode perdoar nenhuma falta senão declarando e afirmando que ela foi perdoada por Deus, ou perdoando

-a de um modo firme nos casos que a si mesmo reservou; menosprezados estes, a falta subsistiria integralmente. 

7. Deus não perdoa verdadeiramente a nenhum homem a sua falta sem o submeter, totalmente humilhado, ao sacerdote, 

seu vigário. 

8. Os cânones penitenciais são impostos unicamente aos vivos, nada devendo, segundo tais cânones, ser imposto aos 

moribundos. 

9. É por isso que o Espírito Santo nos concede um bem por intermédio do papa, quando este excetua sempre nos seus 

decretos o artigo de morte e de necessidade. 

10. De um modo ignorante e injusto agem os sacerdotes que aos moribundos aplicam penitências canónicas tendo em 

vista o purgatório. 

11. Uma tal cizânia, a da mutação da pena canónica em pena para o purgatório, parece bem ter sido semeada enquanto 

os bispos dormiam. 

12. As penas canónicas eram outrora impostas, não depois, mas antes da absolvição para fazer a prova da 

autenticidade da contrição. 

13. Os moribundos, com a sua morte, pagam todas as dívidas e estão já mortos para as leis canónicas, tendo por 

direito isenção das mesmas. 

14. Uma pureza ou uma caridade imperfeita por parte de um moribundo arrasta necessariamente com ela um grande 

temor, tanto maior quanto menor ela for. 

15. Esse temor e esse terror bastam para produzir por si mesmos (para não falar do resto) a pena do purgatório, pois 

estão próximos do horror do desespero. 

16. A diferença entre inferno, purgatório e céu parece ser tanta quanta a existente entre desespero, quase-desespero e 

confiança. 

17. Parece necessário às almas do purgatório que tanto diminua o seu terror quanto aumente a sua caridade. 

18. Parece não provado, nem por nenhuma razão, nem por nenhuma escritura, que essas almas estejam excluídas do 

estado de mérito e de crescimento na caridade. 

19. Tão-pouco parece estar provado que essas almas, pelo menos na sua totalidade, estejam seguras e certas da sua 

beatitude, ainda que nós próprios de tal estejamos absolutamente certos. 

20. Por consequência, o papa, ao falar de remissão completa de todas as penas, não as tem a todas absolutamente em 

vista, mas somente aquelas por ele mesmo impostas. 

21. Estão por isso em erro os pregadores das indulgências que dizem que, pelas indulgências do papa, o homem está 

livre de toda a pena e salvo. 
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22. Mais ainda, o papa não perdoa às almas no purgatório nenhuma pena que elas devessem ter pago nesta vida, 

segundo os cânones. 

23. Se alguma vez uma remissão completa de todas as penas pudesse ser concedida a alguém, é certo que não o seria 

senão aos mais perfeitos, isto é, aos menos numerosos. 

24. Daí se infere que a maior parte do povo está a ser necessariamente enganada por essa promessa indistinta e 

blasonadora da remissão de toda a pena. 

25. O poder que o papa tem universalmente sobre o purgatório, têm-no especialmente na sua diocese ou na sua 

paróquia um qualquer bispo ou cura. 

26. O papa faz muito bem em dar às almas a remissão, não em virtude do poder das chaves (que de nenhum modo ele 

tem), mas através da intercessão. 

27. Pregam uma invenção de homens aqueles que dizem que no mesmo instante em que soa a moeda lançada na caixa, 

voa a alma (do purgatório). 

28. É certo que quando a moeda soa na caixa, o ganho e a cupidez podem aumentar; mas a intercessão da Igreja 

depende unicamente da vontade de Deus. 

29. Quem sabe se, no purgatório, todas as almas querem ser resgatadas, considerando os casos de S. Severino e de 

S. Pascal? 

30. Ninguém está seguro da verdade da sua própria contrição, muito menos o está de alcançar a completa remissão. 

31. Tão raro é o verdadeiro penitente quão raro é o que adquire verdadeiramente indulgências: isto é, raríssimo. 

32. Condenados para a eternidade com os seus mestres serão os que creem, mediante cartas de indulgências, estar 

seguros da sua salvação. 

33. Há que desconfiar, e muito, dos que dizem que as indulgências do papa são o inestimável dom divino pelo qual o 

homem é reconciliado com Deus. 

34. Porque as graças das indulgências dizem respeito apenas às penas da satisfação sacramental que foram 

estabelecidas pelos homens. 

35. Pregam doutrina não cristã os que ensinam que a contrição não é necessária às pessoas que querem resgatar as 

almas ou adquirir os bilhetes de confissão. 

36. Qualquer cristão, verdadeiramente arrependido, tem completa remissão tanto da pena como da culpa; ela é-lhe 

devida mesmo sem cartas de indulgências. 

37. A todo e qualquer cristão verdadeiro é concedido, como dom de Deus, o participar em todos os benefícios de Cristo 

e da Igreja, mesmo sem cartas de indulgências. 

38. Não se deve, contudo, de nenhum modo, desprezar a remissão concedida pelo papa e a participação no que ele dá, 

pois ambas constituem (como já disse) um anúncio da remissão divina. 

39. É dificílimo mesmo aos mais doutos teólogos poderem, diante do povo, dar simultaneamente ênfase à profusão das 

indulgências e à verdade da contrição. 

40. A verdadeira contrição busca e ama as penas, mas a profusão das indulgências fá-las minimizar e odiar; pelo 

menos suscita para tal a ocasião. 

41. As indulgências apostólicas devem ser pregadas prudentemente para evitar que o povo suponha, falsamente, que 

elas são preferíveis às outras boas obras de caridade. 

42. Deve ensinar-se aos cristãos que não está de acordo com o pensamento do papa colocar no mesmo pé de igualdade 

a compra das indulgências e as obras de misericórdia. 
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43. Deve ensinar-se aos cristãos que dar aos pobres ou emprestar aos necessitados é melhor obra que comprar 

indulgências. 

44. Porque mediante a obra de caridade cresce o amor ao próximo e o homem torna-se melhor; pelas indulgências, 

porém, o homem não se torna melhor, sendo somente libertado da pena. 

45. Deve ensinar-se aos cristãos que aquele que vê um pobre e, negligenciando-o, dá para as indulgências, chama 

sobre si mesmo não as indulgências do papa, mas a cólera de Deus. 

46. Deve ensinar-se aos cristãos que, a não ser que abundem em bens supérfluos, são obrigados a conservar em suas 

casas o que lhes é necessário, de maneira nenhuma o dissipando em indulgências. 

47. Deve ensinar-se aos cristãos que a redenção das indulgências é livre, não imposta. 

48. Deve ensinar-se aos cristãos que o papa, ao conceder indulgências, tem mais necessidade de uma oração fervorosa 

do que de dinheiro. 

49. Deve ensinar-se aos cristãos que as indulgências do papa são úteis se nelas eles não confiarem, mas extremamente 

nocivas se, por causa delas, perderem o temor de Deus. 

50. Deve ensinar-se aos cristãos que se o papa conhecesse as exações dos pregadores de indulgências, preferiria a 

basílica de S. Pedro reduzida a cinzas a vê-la edificada com a pele, a carne e os ossos das suas ovelhas. 

51. Deve ensinar-se aos cristãos que o papa prontificar-se-ia, como é dever seu – mesmo que para tal fosse necessário 

vender a basílica de S. Pedro – a dar dos seus próprios bens a um grande número daqueles a quem os fabricantes de 

indulgências extorquem o dinheiro. 

52. É vão crer numa salvação adquirida mediante cartas de indulgências, ainda que o comissário dessas indulgências, 

até mesmo o papa, dessem para tal a sua alma como garantia. 

53. São inimigos de Cristo e do papa aqueles que, por causa da pregação das indulgências, ordenam que a Palavra 

de Deus seja completamente reduzida ao silêncio nas outras igrejas. 

54. Comete-se injúria à Palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra às indulgências tanto ou mesmo 

mais tempo que o dedicado a essa Palavra. 

55. O papa pensa, sem dúvida, que se as indulgências (que pouca coisa são) se anunciam com um sino, uma procissão 

e uma cerimónia, o Evangelho (que é a maior de todas as coisas) deve ser celebrado com cem sinos, cem procissões e cem 

cerimónias. 

56. Os tesouros da Igreja, de onde o papa tira as indulgências que dá, não estão suficientemente definidos, nem são 

satisfatoriamente conhecidos entre o povo de Cristo. 

57. É óbvio que não se trata nisto de tesouros temporais que muitos pregadores não distribuem, mas exclusivamente 

amealham. 

58. Tão-pouco se trata dos méritos de Cristo ou dos santos, porque esses produzem sempre, sem a intervenção do 

papa, a graça do homem interior, bem como a cruz, a morte e o inferno para o homem exterior. 

59. S. Lourenço disse que os tesouros da Igreja são os seus pobres, mas exprimiu-se assim conforme o uso do seu 

tempo. 

60. Sem grande audácia, podemos dizer que o tesouro consiste no poder das chaves da Igreja (dadas pelo mérito de 

Cristo). 

61. É, com efeito, claro que o poder do papa é suficiente em si para a remissão das penas e dos casos canónicos. 

62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o sacrossanto Evangelho da glória e da graça de Deus. 

63. Mas trata-se de um Evangelho que, compreensivelmente, suscita a maior aversão, pois faz dos primeiros os 

últimos. 
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64. Inversamente, o tesouro das indulgências tem, compreensivelmente, o melhor acolhimento, pois faz dos últimos os 

primeiros. 

65. Por isso, os tesouros do Evangelho são redes com que outrora se pescavam os homens providos de bens. 

66. Os tesouros das indulgências são redes com que agora se pescam os bens dos homens. 

67. As indulgências, que os pregadores proclamam bem alto como as maiores graças, são na verdade consideradas 

como tais na medida em que proporcionam um lucro. 

68. Elas são, contudo, na realidade, graças mínimas, quando comparadas à graça de Deus e à piedade da cruz. 

69. Os bispos e os párocos são obrigados a receber com toda a reverência os comissários das indulgências apostólicas. 

70. Mas, muito mais do que isso, estão obrigados a vigiar com olhos bem abertos e a ouvir com ouvidos bem atentos, 

para que não se dê o caso que esses comissários, em vez da comissão do papa, preguem antes os seus próprios devaneios. 

71. Que aquele que fala contra a verdade das indulgências apostólicas seja anátema e maldito. 

72. Mas que aquele que vigia na luta contra o apetite desenfreado e o desvario verbal do pregador de indulgências seja 

declarado bendito.  

73. Assim como o papa justamente invetiva aqueles que de um modo ou outro maquinam a fraude em detrimento do 

negócio das indulgências. 

74. Muito mais ainda invetivam aqueles que, a pretexto das indulgências, maquinam a fraude em detrimento da 

caridade e da verdade. 

75. Opinar que as indulgências papais são tão poderosas que poderiam absolver um homem mesmo se, coisa impossível, 

ele tivesse violado a mãe de Deus – opinar tal é estar louco. 

76. Contra isso, afirmamos que as indulgências papais não podem, no que à culpa concerne, apagar o mais 

insignificante pecado venial. 

77. Dizer, como por aí se diz, que nem mesmo S. Pedro, se fosse hoje papa, poderia dispor de maiores graças, é 

uma blasfémia contra S. Pedro e contra o papa. 

78. Contra isso, afirmamos que ele, como qualquer outro papa, dispõe de graças maiores, a saber, o Evangelho, as 

virtudes, os dons de cura, etc. (cf. 1 Cor 12). 

79. Dizer que a cruz, representada de modo deslumbrante nas armas papais, equivale à cruz de Cristo é blasfémia. 

80. Disso terão eles, bispos, párocos e teólogos que se justificar, pois permitem que tais doutrinas circulem entre o 

povo. 

81. Essa licenciosa pregação das indulgências torna difícil, mesmo a homens doutos, preservar a reverência devida ao 

papa das calúnias ou das questões argutas dos leigos. 

82. A saber: porque não esvazia o papa o purgatório por amor da santíssima caridade e da necessidade mais 

imperiosa das almas, que é o motivo mais justo de todos, se resgata as almas, em número infinito, pelo amor bem funesto 

do dinheiro para a edificação da basílica de S. Pedro, que é o mais inconsistente dos motivos? 

83. E do mesmo modo: porque continuam a subsistir as exéquias e os aniversários dos defuntos? E porque não restitui 

o papa, ou não permite ele que sejam recuperados, os benefícios fundados nestas intenções, se é injurioso orar pelos 

redimidos? 

84. E do mesmo modo: que nova piedade de Deus e do papa é essa mediante a qual permitem que um ímpio e inimigo 

resgate com dinheiro uma alma piedosa e amiga de Deus, enquanto eles mesmos não a resgatam, tendo em conta a sua 

imperiosa necessidade pelo exercício de uma caridade gratuita? 
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85. E do mesmo modo: porque é que os antigos cânones penitenciais – de há muito já ab-rogados, por falta de uso, e 

consequentemente mortos – podem legitimar um resgate mediante indulgências compradas por dinheiro, como se 

continuassem em vigor? 

86. E do mesmo modo: porque é que o papa, possuidor hoje de riquezas mais opulentas que as dos mais opulentos 

Crassos, não constrói ele com dinheiro do seu bolso a basílica de S. Pedro, em vez de o fazer com o dos pobres fiéis? 

87. E do mesmo modo: que restitui ou dispensa o papa àqueles que, por uma contrição perfeita, têm direito a uma 

plena remissão e participação? 

88. E do mesmo modo: que bem maior poderia advir à Igreja se o papa, como por vezes faz, concedesse cem vezes por 

dia a um qualquer dos fiéis uma tal restituição ou dispensa? 

89. Já que com as indulgências o papa procura, mais do que o dinheiro, a salvação das almas, porque suspende ele 

então as cartas e indulgências já concedidas no passado, sendo como são igualmente eficazes? 

90. Abafar pela força os argumentos sagazes dos leigos, em vez de os dilucidar racionalmente, é expor a Igreja e o 

papa à zombaria inevitável dos seus inimigos e tornar infelizes os cristãos. 

91. Se, pois, as indulgências fossem pregadas segundo o espírito e o pensamento do papa, todas estas dificuldades 

seriam facilmente resolvidas, tão-pouco existiriam. 

92. Fora, pois, com esses profetas que dizem ao povo de Cristo: “Paz, paz”, quando não há paz! 

93. Abençoados sejam todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: “Cruz, cruz”, quando não há cruz! 

94. Há que exortar os cristãos a empenhar-se no discipulado de Cristo, seu chefe, através do sofrimento, da morte e 

dos infernos. 

95. E a alimentar a confiança de entrar no céu mais por numerosas tribulações do que por uma ilusória segurança da 

paz. 

(Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-Msd61ALRYaQ/WKmnlSSUq9I/AAAAAAAAn8o/dUqF--oj-MQF2kNVgGeV7uwa6HmzpMaOgCLcB/s1600/martin-lutero.jpg) 
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