FEB – EADE – Livro I - Módulo II – Roteiro 25 – A reforma protestante

OBJETIVOS
 Elaborar uma linha histórica que retrate os
marcos significativos da Reforma Protestante.
 Citar dados biográficos dos principais
reformadores.
 Explicar a importância da Reforma Protestante
no contexto da evolução do pensamento
religioso, segundo a visão espírita.
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A REFORMA PROTESTANTE

 A Reforma e os movimentos que se lhe
seguiram vieram ao mundo com a missão
especial de exumar a “letra’’ dos Evangelhos
[...] a fim de que, depois da sua tarefa,
pudesse o Consolador prometido, pela voz do
Espiritismo cristão, ensinar aos homens o
“espírito divino’’ de todas as lições de Jesus.
XAVIER, F.C. O consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Questão 295.
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A REFORMA PROTESTANTE

 O plano invisível determina, assim, a vinda ao
mundo de numerosos missionários com o
objetivo de levar a efeito a renascença da
religião [...]. Assim, no século XVI, aparecem as
figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo,
Melanchton e outros vultos notáveis da
Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos.
XAVIER, F.C. A caminho da luz. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 20.
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A REFORMA PROTESTANTE

 A [...] ideia da reforma não estava só na
cabeça de Lutero, mas na de milhares de
cabeças, de onde deveriam sair homens
capazes de a sustentar.

KARDEC, Allan. Revista espírita. Jornal de estudos psicológicos. Ano de 1866, agosto, p. 321.
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O CONTEXTO HISTÓRICO
 A idade média, em contraste com outros
períodos da história, foi caracterizada por uma
cultura religiosa que influenciava e
impregnava todas as atividades sociais.
A política, a economia, as artes e a filosofia eram de
competência direta da igreja. O papado era, ao mesmo
tempo, uma potência religiosa e política. Grande parte
da vida econômica estava organizada ao redor das
igrejas paroquiais e dominada por elas. As artes eram,
por definição, religiosas: a pintura e a arquitetura
refletiam a preocupação pelo transcendente, não
havendo evidência mais clara disso que o impulso
vertical das catedrais.
ENCICLPOPÉDIA MIRADOR INTERNACIONAL.
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A REFORMA PROTESTANTE
 No século XVI uma grande revolução eclesiástica
ocorreu na Europa Ocidental, levando a mudanças
consideráveis na esfera religiosa que, durante todo o
período medieval, estivera sob o domínio da Igreja
Católica. Essa revolução nas mentalidades teve tanto
causas políticas como religiosas. Muitos monarcas
estavam insatisfeitos com o enorme poder que o papa
exercia no mundo, ao mesmo tempo que muitos
teólogos criticavam a doutrina e as práticas da Igreja,
sua atitude para com a fé e seu feitio organizacional.
Ideias e razões distintas deram origem a diversas
comunidades eclesiais novas.
HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER,J. O Livro das religiões. Item: A reforma protestante.
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A REFORMA PROTESTANTE

 Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o
papa porque este se negou a lhe dar permissão
para que se divorciasse. O rei se tornou, então,
chefe da Igreja da Inglaterra (Igreja Anglicana).
Não houve cisma, mas a Igreja da Inglaterra, aos
poucos, foi adotando várias ideias da Reforma.

HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER,J. O Livro das religiões. Item: A reforma protestante.
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A REFORMA PROTESTANTE

 Foi um monge alemão, Martinho Lutero, o maior
responsável por esse conflito teológico. Ele deu
forte destaque à fé e à palavra (a Bíblia), como
elementos mais significativos. Diversos príncipes
eleitores,
nobres
governantes
alemães,
insatisfeitos com o poder do papa, apoiaram
Lutero e transformaram as igrejas de seus próprios
domínios em igrejas estatais, partindo do princípio
de que a religião do eleitor também era a de seus
súditos.
HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER,J. O Livro das religiões. Item: A reforma protestante.

FEB – EADE – Livro I - Módulo II – Roteiro 25 – A reforma protestante

A REFORMA PROTESTANTE

 Os reformadores suíços Calvino e Zuínglio
defendiam um rompimento mais radical com o
catolicismo. Davam menos valor ao batismo e à
eucaristia do que os católicos e os luteranos, mas
julgavam vital mexer na organização da Igreja.
Queriam seguir aquilo que consideravam os
preceitos do Novo Testamento.
HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER,J. O Livro das religiões. Item: A reforma protestante.

OS REFORMADORES PROTESTANTES – MARTINHO LUTERO
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Fundador da Igreja Luterana, nasceu em
Eisleben, Alemanha.
Devido à inteligência que Lutero revelava, foi
encaminhado à Universidade.

Concluídos os estudos teológicos, torna-se
padre, mas não exerce o ofício.
Sua mente inquiridora não conseguia aceitar a
forma como o catolicismo era praticado.

Martinho Lutero
(1483-1546)

“A Reforma de Lutero foi um movimento de
retorno às fontes primitivas do Cristianismo,
cuja pureza se comprometera no cipoal da
teologia meramente especulativa, perdendose na palavra fria e morta a luz e o calor do
espírito vivo.”
MIRANDA, Hermínio C. Candeias na noite escura. Cap. 29.

OS REFORMADORES PROTESTANTES – JOÃO CALVINO
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Jurista e teólogo, um dos maiores vultos da Reforma,
nasceu em Noyon, França e morreu em Genebra.
Tendo ingressado na Universidade de Paris, estudou
latim, filosofia e dialética, formando-se em Direito.
Homem culto, portador de profundo sentimento
moral, autor de livros, Calvino vivia cercado de
humanistas e de reformadores, em Paris.
A conversão de Calvino foi rápida, e se pode atribuir a
três causas: o estudo das escrituras, a influência de
amigos e os bons exemplos que muitos membros da
reforma deram quando perseguidos.
João Calvino
(1509-1564)

Dentre os reformadores do século XVI (inclusive
Lutero), foi Calvino quem mais se destacou como
argumentador e conhecedor da Bíblia.
As ideias de Calvino fizeram surgir uma reforma na
Reforma, denominada presbiterianismo.

OS REFORMADORES PROTESTANTES – JOHN KNOX
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John Knox é conhecido como o reformador
da Escócia. Nascido em Haddington, cursou
universidade em Glasgow.
Em 1540 foi ordenado padre.

Tomou contato com a Reforma em finais de
1545.

John Knox
(1505-1570)

O instrumento imediato da sua conversão
foi, provavelmente, o erudito reformador
George Wishart. Knox seguia-o
incansavelmente, levando consigo, segundo
dizem, uma espada que ele estaria disposto a
usar para defender Wishart.
John Knox morreu em 1570, em Edimburgo.
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OS REFORMADORES PROTESTANTES – JONH WICLIF

John Wyclif ou Wycliffe: nasceu em
Hipswell, Yorkshire.
Foi um teólogo inglês, considerado o
precursor da Reforma Protestante no
século XIV.

John Wiclif ou Wycliffe
(1328-1384)

Ele iniciou a primeira tradução da Bíblia
para o inglês numa edição completa. A
Bíblia havia sido traduzida para o inglês
anteriormente, mas por partes.

OS REFORMADORES PROTESTANTES – JAN HUS
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Jan Hus ou Huss: o famoso reformador da Boêmia
(República Tcheca), nasceu em Husinec, a 75 km
de Praga.
Atraído pela profissão clerical, estudou em Praga.
Nos seus escritos usava frequentemente citações
de Wyclif.
Em 1393 fez o bacharelado em letras; em 1394
tornou-se bacharel em Teologia e, em 1396,
tornou-se mestre em Teologia.

Jan Huss
(1369-1415)

Ordenou-se padre em 1400 e, no ano seguinte, foi
nomeado reitor da faculdade de Filosofia de
Praga.
Exercia também o ofício de pregador na igreja de
Belém, em Praga, proferindo sermões em língua
tcheca, contrariamente ao usual, em latim.
Foi queimado vivo em Constança, a 6 de junho de
1415.

FEB – EADE – Livro I - Módulo II – Roteiro 25 – A reforma protestante

AS IGREJAS PROTESTANTES

 Igreja Luterana
 Igreja Metodista

 Igreja Batista
 Igreja Pentecostal

 Igreja Adventista ou
Adventista do Sétimo Dia
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ATIVIDADE
 Formar grupos para leitura, troca
de ideias e síntese dos principais
itens do Roteiro.

 Utilizar como referência texto do
Curso de Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita – Livro I – Módulo II
- Roteiro 25, Editora FEB.

