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O evento precipitante da Reforma Protestante é geralmente considerado a partir da publicação de Lutero e suas 95 Teses na porta da
Igreja de Wittenberg (Alemanha), em 31 de outubro de 1517.

Nenhuma ação humana é realizada no vácuo! O ser humano é um ser em sociedade e os movimentos se dão em função das realidades
existentes em cada época. Como exemplo, recentemente milhares de pessoas foram às ruas no Brasil protestar contra o governo e suas práticas.
Foi uma reação as ações tomadas pelo estado.

PPara entender essas ações-reações dos movimentos é fundamental entender os acontecimentos e fatos geradores e provocadores. Assim, não se pode, 
por exemplo, estudar os chamados CINCO SOLAS da Reforma Protestante de forma isolada e separada das circunstâncias daquela época. Por que não? 
Porque eles são respostas às práticas da igreja que estavam em desacordo com a Palavra de Deus. 

Quando os Reformadores se levantaram para afirmar os CINCO SOLAS, o que cada um deles estava confrontando?
Estavam confrontando uma teologia não bíblica e buscando resgatar a Palavra de Deus que era negligenciada e adulterada.
São eles:

       • Sola Scriptura (“somente a Escritura”);
              • Sola Fide (“somente a Fé”);
       • Sola Gratia (“somente a Graça”);
       • Solus Christus (“somente Cristo”);
       • Soli Deo gloria (“somente a Gloria de Deus”).

Por isso, é necessário se ter um mínimo de entendimento histórico do que estava acontecendo para compreender o que justificou o surgimento da Reforma 
naquela época. Certamente sua compreensão será outra ao discernir tais fatores. É o que veremos agora!



A Pré-Reforma

O século XVI na Europa foi um grande século de mudanças em muitas frentes. Os humanistas e artistas do Renascimento ajudaram a
caracterizar como sendo a era do individualismo e autocriatividade. Humanistas buscaram restaurar a dignidade da humanidade enquanto
homens como Maquiavel injetaram o humanismo na política. O Renascimento ajudou a secularizar a sociedade europeia. O ser humano agora
era o criador de seu próprio destino. O Renascimento desencadeou a noção muito poderosa de que o ser humano faz sua própria história.

TTemos que perguntar: - Por que a Reforma ocorreu? Em geral, a insatisfação com a igreja podia ser encontrada em todos os níveis da sociedade europeia. 
Primeiro, pode-se dizer que muitos cristãos devotos encontraram a crescente ênfase da Igreja em rituais inúteis na busca pela salvação pessoal. Houve a 
mudança da salvação de grupos inteiros para algo mais pessoal e individual. Os sacramentos tornaram-se formas de comportamento ritualizado que já não 
faziam sentido. Tornaram-se desprovidos de significado. E quanto mais e mais pessoas passavam a viver em cidades, mais podiam discutir suas preocupações com 
osos outros. Em segundo lugar, o papado perdeu grande parte de sua influência espiritual sobre o povo devido à crescente tendência da secularização. Em 
outras palavras, papas e bispos agiam mais como reis e príncipes do que como guias espirituais. E, novamente, pelo fato de tantas pessoas se aglomerarem 
nas cidades, as luxuosas casas e palácios da igreja eram percebidos por mais pessoas de todos os setores. Os pobres ressentiam a riqueza do papado e os 
muito ricos estavam com ciúmes dessa riqueza. Ao mesmo tempo, os papas compravam e vendiam os altos ofícios (para ascensão aos altos escalões do 
cclero), e também vendiam indulgências. Tudo isso levou à crescente riqueza da igreja, bem como criou novos caminhos para abusos de todo tipo. Finalmente, 
no nível local da cidade e aldeia, onde os abusos eram contínuos, alguns oficiais da igreja ocuparam vários cargos ao mesmo tempo em que viviam de seus 
rendimentos fora da igreja. O clero tornou-se negligente, corrupto e imoral. As pessoas começaram a notar que os sacramentos estavam envoltos em 
complacência e indiferença. Algo estava terrivelmente errado.

Esses abusos exigiram respostas. Por um lado, havia uma tendência geral para o anticlericalismo, isto é, uma desconfiança geral e distinta e despreocupação 
com o clero. Algumas pessoas começaram a argumentar que o leigo era tão bom quanto o sacerdote, um argumento já avançado pelos Valdenses do século 
12. Por outro lado, houveram pedidos de reforma. Essas duas respostas criaram um terreno fértil para conflitos de todos os tipos, pessoal e social.



A fonte mais profunda de conflito era pessoal e espiritual. A igreja havia se tornado mais formal em sua organização,
sem surpresa alguma, já que tinha dezesseis séculos de idade.

A igreja tinha seu próprio direito canônico elaborado, bem como uma teologia dogmática. 

Tudo isso foi criado no Quarto Concílio de Latrão de 1215. Esse Conselho também estabeleceu a importância dos sacramentos, bem como

o papel do sacerdote na administração dos sacramentos. 1215 também marca o ano em que a igreja elaborou ainda mais sua posição

sobre o Purgatório. Acima de tudo, o Quarto Concílio Lateranense de 1215 estabeleceu a doutrina de que a salvação só poderia ser

conquistada através de boas obras, jejum, castidade, abstinência e ascetismo.conquistada através de boas obras, jejum, castidade, abstinência e ascetismo.

EnquanEnquanto isso, as pessoas comuns buscavam uma religião mais pessoal, espiritual e imediata - algo que as tocaria diretamente no coração. Os rituais da 

igreja agora significavam muito pouco para elas. Precisavam de algum tipo de garantia de que elas estavam fazendo a coisa certa, de que realmente 

seriam salvas. A igreja pensou pouco em se reformar. As pessoas desejavam algo mais, mas enquanto isso a igreja, burocratizada e clericalizada, parecia 

prometer menos. O que parecia ser necessário era uma reforma geral do próprio cristianismo. Apenas uma transformação tão importante poderia afetar 

as mudanças refletidas nos desejos espirituais das pessoas.



 A igreja enfrentou inúmeros desafios diretos ao longo dos séculos XIV e XV. Vejamos:

• Os hereges agrediam a igreja desde o século 12. Os hereges eram cristãos que se desviaram do dogma cristão.
 Muitos não acreditavam no batismo cristão - a maioria se sentia fora da igreja;

• Havia também numerosos místicos que desejavam uma iluminação divina direta e emocional.  Eles alegaram que tinham sido iluminados por
 uma luz interior que lhes assegurava a salvação;

• Havia um influente movimento filosófico chamado nominalismo que enfatizava a realidade de qualquer coisa concreta e real,
  duvidando assim da fé;

• O humanismo do Renascimento rejeitou quase completamente a matriz cristã e voltou-se ao Mundo Clássico, a verdadeira fonte de virtude e sabedoria;

• A ruptura do feudalismo e a descoberta e exploração do Novo Mundo deram lugar ao comércio e ao mercado (troca), bem como uma tendência crescente  
 de ver a vida no aqui e agora como algo bom;

• A igreja também foi desafiada por uma consciência cada vez maior de etnia e nacionalismo – exemplo: Joana d'Arc e a Guerra dos  100 anos;

• Comerciantes e trabalhadores qualificados que viviam em cidades estavam crescendo e se tornando influentes, pois começaram a fornecer à Europa   
 mais e mais produtos;

•• Os reis europeus consolidavam seu poder sobre sua nobreza;

• Havia uma consciência, graças à idade da descoberta, que havia um mundo pagão fora do mundo da Europa que precisava ser domesticado.



E, um tema muito caro que acelerou a Reforma Protestante, foi indulgência que particularmente atraiu a atenção de Lutero que foi
vendida em toda a Alemanha por Johann Tetzel (1465 – 1519), um frade dominicano. A tarefa de Tetzel era arrecadar dinheiro para pagar a construção
da nova igreja – Basílica de São Pedro - em Roma. Em geral, uma indulgência libertava o pecador do castigo no Purgatório antes de ir ao céu.
O sistema foi permitido pela igreja (desde 1215), mas que agora tomava força maior e sendo abusado pelo clero e seus agentes, como Tetzel.

AA Reforma Protestante foi uma revolta teológica generalizada na Europa contra os abusos e o controle totalitário da prática da igreja daquela época. Reformadores 
como Martinho Lutero na Alemanha, Ulrich Zwingli na Suíça e João Calvino na França protestaram contra várias práticas antibíblicas da Igreja Católica e 
promoveram o retorno à doutrina bíblica. Como já visto, o evento precipitante da Reforma Protestante é geralmente considerado como a publicação de Lutero 
de suas 95 Teses na porta da Igreja de Wittenberg (Alemanha) em 31 de outubro de 1517.

MesmoMesmo antes da Reforma Protestante, havia atitudes de resistência a algumas das práticas não bíblicas da Igreja Católica Romana, mas eram relativamente 
pequenas e isoladas. Os Lollardos, os Waldenses e os Petrobrussianos (seguidores de Pedro de Bruys, da cidade de Bruis, no sudeste da França) protestaram 
contra certas doutrinas católicas. Antes que Lutero jamais pegasse um martelo e se dirigisse para a Igreja Wittenberg, já havia alguns defensores da necessidade 
de uma reforma e a volta ao verdadeiro evangelho. Entre eles estavam John Wycliffe (1330–1384), um teólogo inglês e professor de Oxford que foi condenado 
comocomo herege em 1415. Wycliffe atacou o que viu como corrupção dentro da igreja, incluindo a venda de indulgências, peregrinações, a veneração excessiva 
de santos e os baixos padrões morais e intelectuais dos sacerdotes ordenados. Wycliffe também repudiou a doutrina da transubstanciação, sustentou que a 
Bíblia era o único padrão da doutrina cristã e argumentava que a autoridade do Papa não estava fundamentada nas Escrituras.

Johann Tetzel



Alguns dos primeiros seguidores de Wycliffe traduziram a Bíblia para o inglês, enquanto outros seguidores, conhecidos como Lollardos,
consideravam que a Bíblia era a única autoridade e que os cristãos eram chamados a interpretar a Bíblia por si mesmos. Os Lollardos
também argumentaram contra celibato clerical, transubstanciação, confissão oral obrigatória, peregrinações e indulgências.

OutOutro foi John Huss (1369-1415), um padre da Bohemia que foi excomungado em 1410 e queimado na estaca em 1415 por sua oposição à Igreja de Roma; e 
também Girolamo Savonarola, um frade italiano que foi enforcado e queimado em 1498.  Sua morte levou às Guerras Hussitas na Boêmia. Huss seguiu os 
ensinamentos de Wycliffe de perto, traduzindo o Triálogo de Wycliffe em tchecoslovaco e modelando os primeiros dez capítulos de sua própria De Ecclesia. 
Ele considerava a Bíblia como a última autoridade religiosa e argumentava que Cristo, em vez de qualquer oficial eclesiástico, é o verdadeiro chefe da igreja.

John Huss



A Reforma

Certamente a Reforma Protestante do século XVI acontece por causa de todo esse processo preparatório. Desprezar esses eventos
precursores é ignorar e desrespeitar o agir de Deus na história. Não importa para quem Deus dá uma visão, mas sim para que! Se a ênfase
for no quem faz pode-se roubar a glória de Deus e passar a valorizar a pessoa e não os propósitos de Deus em usá-la.

AA oposição ao falso ensinamento da Igreja Católica Romana não surgiu no século XVI, mas sim foi intensificada especialmente quando Lutero, um monge 
católico romano, desafiou a autoridade do papa e, em particular, a venda de indulgências. Ao invés de atender ao chamado a reformar-se, a Igreja Católica 
Romana procurou silenciar e abafar os Reformadores. Consequentemente, surgiram novas igrejas que nasceram da Reforma, formando os grandes ramos 
do Protestantismo mundial:

Os seguidores de 
Martinho Lutero 
(1483-1546)

iniciaram a Igreja 
Luterana

Os seguidores de 
João Calvino 
(1509-1564)

iniciaram a Igreja
Reformada

Os seguidores de 
Menno Simon 
(1496-1561)

iniciaram a Igreja 
Menonita e
Anabatista

Os seguidores de 
John Knox 
(1513-1572)

iniciaram a Igreja 
Presbiteriana na 
Escócia (usando a 

doutrina
ccalvinista) 

Os seguidores de 
Jacobus Arminius
(1560-1609)

iniciaram a Igreja 
Batista, tendo

influencia também 
nos Metodistas e
CongCongregacionais



Na Inglaterra, as raízes da Reforma eram políticas e religiosas. O rei Henrique VIII (1491–1547), indignado com a recusa do
Papa Clemente VII em conceder-lhe anulação de seu casamento, repudiou a autoridade papal e em 1534 estabeleceu a Igreja Anglicana
tendo o rei como chefe espiritual da igreja. Logo após, buscando uma reforma mais efetiva e rigorosa, surge o movimento Puritano, propondo
reformar outros aspectos não plenamente alcançados pela Igreja Anglicana, tais como, uma vida cristã de mais santidade e espiritualidade
mais regrada.

Veja no quadro a seguir – uma linha do tempo dos movimentos que surgiram da Reforma Protestante – para se ter uma visão panorâmica:



No coração da Reforma Protestante, quatro questões básicas surgiram: 

 1. Como é que uma pessoa é salva?

 2. Onde está a autoridade religiosa?

 3. O que é a igreja?

 4. Qual é a essência da vida cristã?

Ao Ao responder a essas perguntas, os Reformadores Protestantes desenvolveram o que seria conhecido como Cinco Solas (sola sendo a palavra latina para 
somente). Estes cinco pontos essenciais da doutrina bíblica separam claramente o protestantismo do catolicismo romano. Os Reformadores resistiram às 
exigências impostas a eles para estabelecer essas doutrinas, até diante da morte. 

A Pós-Reforma
Outro grupo de reformadores (embora não totalmente reconhecido como parte dos Reformadores Magisteriais), chamados Anabatistas, 
insistiu que o batismo fosse realizado não em crianças, mas em adultos que professassem sua fé em Jesus.

Menno Simons (nascido na Holanda, em Witmarsum - 1496-1561) foi um teólogo originário da Frísia, ordenado padre católico em 
março de 1524. É considerado um dos reformadores radicais ligado aos anabatistas. Simons se converteu ao Anabatismo em 1536 
e sua influência sobre o movimento foi tão forte que o grupo anabatista no norte da Europa foi chamado de Menonita (por causa de 
seu nome Menno).  



Os anabatistas permaneceram um fenômeno marginal no século XVI, mas sobreviveram, apesar da perseguição feroz.

Anabatista que significa “um que é rebatizado”, do grego anabaptizein = ana – de novo / baptizein = batizar, ou seja, “batizar novamente”.

O batismo era praticado nos infantes. Passaram a pregar que o batismo deveria ser exercido apenas em adultos crentes. Daí seus inimigos
passaram a chama-los de “anabatistas” – os “re-batizadores”. Ser rotulado de anabaptista não era algo seguro. De fato, por um momento foi
uma sentença de morte segura.

As diferenças entre os Anabatistas e os chamados Reformadores Magisteriais vão de qualquer sinal externo, como o batismo.
Queriam a Queriam a restituição da igreja verdadeira em um modelo apostólico. Os anabatistas consideravam as igrejas estatais além da reforma.

Consideraram a confissão pública de pecado e fé, selada pelo batismo adulto, como sendo o único batismo apropriado. Após o 
reformador suíço Huldrych Zwingli, eles consideraram que os bebês não eram puníveis com o pecado até que tomem consciência 
do bem e do mal e podem exercer sua própria vontade, arrepender-se e aceitar o batismo.

Tal crença lhes conferiu o título de hereges e subversivos por todos. Assim, os anabatistas foram acusados de crime religioso e 
civil. As cortes eclesiásticas e as civis tinham jurisdição para punir quem se atrevesse a repetir o batismo, e também a quem se negasse 
a apresentar os filhos pequenos para receber o batismo.



Tal tema – o batismo – está intrinsicamente relacionado à questão da Igreja versus Estado. A separação da Igreja e Estado foi um dos temas
centrais na visão anabatista. Por que os dois (batismo e Igreja/Estado) estão intrinsicamente relacionados? Porque todas as pessoas nascidas na
Igreja/Estado eram automaticamente consideradas cristãs. Como os Anabatistas defendiam a separação da Igreja/Estado não aceitavam a participação
na igreja como sendo uma imposição estatal, mas sim uma decisão pessoal para que uma pessoa fizesse parte da Igreja (separada do Estado) e,
hahavendo tal decisão pessoal, deveria ser rebatizada. Isso é fruto de uma compreensão de que a Igreja era uma comunidade voluntária e não fruto da
imposição estatal. Especialmente (não exclusivamente) por isso que o batismo infantil foi rechaçado pelos anabatistas. Isso provocou consequências
drásticas fruto da indignação e revolta geral de católicos e protestantes. Quais consequências?

FForam condenados a pena de morte em 1525, especialmente nas regiões católicas da Suíça. Para se ter uma ideia, a Confissão de Augsburgo não incluía os anabatistas 
aos reformadores, marginalizando-os à Reforma. O Conselho do governo de Zurique decretou também a pena de morte, em 1526, para quem rebatizasse qualquer pessoa. Isso foi 
replicando nos territórios protestantes na Suíça, passando a ter a mesma postura. Na Alemanha eram aplicadas aos anabatistas as mesmas leis contra os hereges. 
Em 1528, Carlos V decretou a pena de morte aos anabatistas – baseada numa antiga lei romana criada para combater o Donatismo (os donatistas eram rigorosos, 
susustentavam que a Igreja não devia perdoar e admitir pecadores, e que os sacramentos, como o batismo, administrados pelos traditores - cristãos que negaram sua fé durante a 
perseguição de Diocleciano em 303 d.C.-305 d.C. e posteriormente foram perdoados e readmitidos na Igreja - eram inválidos. A Dieta de Espira de 1529, que condenava a 
todos os chamados “protestantes” incluía os anabatistas.

Mas, isso não intimidou os anabatistas que, mesmo tendo sido considerados membros de um movimento marginal ou radical da Reforma Protestante, geraram os 
movimentos dos Batistas, Menonitas e Quakers. Fala-se inclusive que, posteriormente, em virtude de tanta perseguição sofrida, parte do movimento anabatista 
ganhou outros formatos e tornou-se mais radical e não pacifista, empunhando as armas e desenvolvendo revoltas populares e armadas violentas.



A Participação das Mulheres na Reforma Protestante

Desde o início, as mulheres aproveitaram as novas ideias espalhadas pelo movimento reformista para repensar seu papel dentro da família,
da igreja e da sociedade. De fato, foi por causa desse movimento que elas podiam ter acesso à educação, o que não era comum nesse
momento - a maioria das mulheres era analfabeta. E o fato de serem educadas significava que poderiam assumir cada vez mais
responsabilidade na Igreja e na Sociedade.

FFoi porque elas precisavam consultar a Bíblia para aprender sobre a vontade de Deus para suas vidas diárias e “criar seus filhos de maneira cristã” que as 
mulheres protestantes tiveram que aprender a ler. De acordo com Lutero, as escolas eram necessárias para ensinar as jovens como seriam futuras mães e, 
de acordo com Calvino, a mãe tinha a mesma responsabilidade que o pai em relação à educação das crianças, ambos tinham que ser gentis e sábios.

PPor esta razão, nas famílias pertencentes ao movimento reformista, já no século XVI, as filhas dos protestantes receberam uma educação melhor do que as 
católicas, mesmo que elas fossem de origem pobre. Muitas escolas para meninas foram abertas em Béarn, mas também em cidades fortemente protestantes como 
Nîmes, La Rochelle e Montauban.

Elas foram ensinadas a se tornar futuras esposas e mães, instruídas quanto ao funcionamento de uma casa, o que exigiu aprender a ler, escrever e fazer aritmética. 
Era extremamente incomum na época que as meninas fossem educadas dessa maneira.

AA partir de 1550, as mulheres podiam ser vistas realizando reuniões de oração, batizando crianças e pregando. Isso não durou muito, no entanto. A partir de 
1560, elas não podiam mais participar dessa maneira na vida da Igreja. Nos sínodos provinciais e nacionais, as decisões tomadas impedia tê-las nas leituras 
da Bíblia, orações e batizados. As Igrejas protestantes também deram preferência aos homens ao escolher posições de autoridade.



Foram fundados 14 colégios de ensino secundário entre 1560 e 1598 - abertos apenas para meninos. As meninas, simplesmente, eram
treinadas para serem boas donas de casa. Foi assim que o novo papel da mulher surgiu na sociologia protestante. Já não estava colocada
em uma posição desconfortável entre dois extremos, a prostituta, por um lado, a virgem, por outro, como na Idade Média. Ela era
definitivamente “chamada por Deus”, expressão favorita de Lutero, e era, aos olhos de Deus, tão importante quanto seu marido.

NatuNaturalmente, as mulheres protestantes deveriam dirigir suas famílias, cuidar de seus filhos e levá-los ao melhor de suas habilidades. Isso sempre foi o 
caso, mas com o movimento da Reforma, elas foram vistas como fatores-chave, do ponto de vista religioso, na realização da vontade de Deus e, do ponto de 
vista político, no estabelecimento de uma sociedade ordenada. A mulher contribuiu ativamente para o casamento e o desenvolvimento harmonioso da família. 
Este novo papel lhe conferiu um senso de dignidade e valor que nunca teve antes.

DDevido ao movimento da Reforma, novos horizontes foram gradualmente abertos, de fato. A atividade religiosa mais sagrada e vital para um protestante, o 
estudo e comentário da Bíblia, tornou-se possível também para elas. Já não estavam sob o controle total de seus pastores e maridos, e desde então, foram 
consideradas como seres humanos responsáveis.

IIsso foi especialmente verdadeiro para as esposas da nobreza desde o início do século XVI em diante. Elas se beneficiaram de uma boa educação e viveram 
em círculos cultivados. Não só elas aspiravam a mais conhecimento para aprofundar sua própria fé, mas também estavam interessadas em descobrir as 
novas ideias do movimento da Reforma com vista a compartilhá-las com outras pessoas.

Vejamos, então, a presença de algumas (porque tem muito mais) mulheres no movimento Reformado.



Na Alemanha

Katharina Von Bora era uma antiga freira que se casou com Martinho Lutero. Quando Lutero fixou as suas famosas 95 teses nos portões da Capela de Wittenberg, 
Katharina estava com 18 anos de idade. Eles foram casados por 21 anos e tiveram seis filhos. Sua língua, humor e teimosia aperfeiçoaram Martinho Lutero, 
um feito nada pequeno. Ela administrou sua casa (que era frequentemente cheia de estudantes), tinha um grande jardim e gado, pescava, cultivava e dirigia 
uma cervejaria. Katharina também gerenciou o dinheiro e cuidou de sua família estendida. Lutero chamou-a de "Minha Senhora Katie".

VVeja o último testemunho de Lutero sobre sua esposa ao escrever a um amigo, ele disse: “Minha querida Kate me mantém jovem, e em boa forma também… 
Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas 
minhas depressões e suporta meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho, e acima de tudo, ama a Cristo. Depois Dele, ela é o maior presente 
que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que já tem acontecido (a Reforma), espero que o nome dela apareça junto 
ao meu. Eu oro por isso…”.

AoAo tomar conhecimento dessa declaração, Katharina respondeu: “Tudo o que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas: ser esposa e mãe, e tenho 
certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha!”.

Katharina Von Bora 



Katharina Schutz Zell (1497-1498), pregadora, teóloga, mulher reformadora, mãe na fé, foi casada com Matthew Zell de Estrasburgo e ministrou em equipe com seu 
marido. Ela desenvolveu ministérios femininos e publicou um livro de Salmos para as mulheres cantarem. Ela assumiu papel de liderança na organização de alívio 
para 150 homens exilados de sua cidade, tudo pela fé. Escreveu incentivos bíblicos às esposas e filhos deixados para trás. Durante a Guerra dos camponeses, 
ela organizou Estrasburgo para lidar com 3.000 refugiados por um período de seis meses.

UUrsula von Münsterberg (1491-1534) foi a neta do rei Georg Podiebrad da Boêmia. Ursula era uma freira em um convento em Freiberg, na Saxônia. Ela liderou um 
esforço para trazer um capelão que estava familiarizado com Lutero e teve os livros de Lutero contrabandeados para o convento. Por isso, ela foi forçada a fugir de 
seu convento em 1529, indo após isso ficar com a família Lutero.

Katharina Schutz Zell 

Ursula von Münsterberg 



Argula von Grumbach, a debatedora (1492-1554), era uma nobre bávara que desafiava vigorosamente os docentes da Universidade de Ingolstadt (Ingolstadt, cidade 
na Alemanha) a debater suas opiniões reformadas. Suas cartas foram amplamente publicadas. O próprio Lutero se encontrou e se correspondia com ela, e louva-
va-a por sua grandeza. Em uma carta disse: 
“A mulher mais nobre, Argula [von Grumbach], está travando uma luta valente com grande espírito, ousadia de fala e conhecimento de Cristo. Ela merece que todos 
orem pela vitória de Cristo nela... Ela sozinha, entre esses monstros, continua com fé firme, porém, ela admite, não sem tremores interiores. Ela é um instrumento 
singular de Cristo. Eu recomendo a você, que Cristo através deste vaso fraco, possa confundir os poderosos e aqueles que se gloriam em suas forças”.

ElisabethElisabeth Cruciger era da Pomerânia e passou um tempo no convento em Treptow, em Rega. Ela saiu do convento em 1522 ou 1523 e casou-se com Caspar Cruciger 
em 1524, que marcou o primeiro casamento oficial protestante. Amiga de Katie (esposa de Lutero), Elizabeth estava envolvida em discussões teológicas nas “conversas de 
mesa” na casa dos Lutero e com Felipe Melanchthon, que a considerava uma mulher brilhante. Ela escreveu o primeiro hino protestante em 1524, o que criou uma 
controvérsia, já que as mulheres não costumavam ser compositoras de seu tempo.

Argula von Grumbach

Elisabeth Cruciger 



França e Países Baixos

Jeanne d'Albret, a política (1528-1572), era a rainha de Navarra e uma influente líder do movimento Huguenote na França. Ela convidou os pregadores Reformados 
a falar em sua terra e declarou publicamente sua adesão ao Calvinismo em 1560. No entanto, deixou claro que ela seguiu Teodoro de Beza, Calvino e outros apenas 
na medida em que eles seguissem as Escrituras. Ela tentou acalmar a divisão entre católicos e protestantes e tentou trazer a paz à medida que as guerras 
começaram a surgir. Na verdade, enquanto protestante, ela continuou a permitir que a missa acontecesse em sua terra, recusando-se a punir os católicos que não 
se converteram ao protestantismo.

IdeIdelette de Bure era viúva de Jean Stordeur, falecido de peste bubônica e com quem teve três filhos. Casou-se com João Calvino em Estrasburgo. Um filho deles 
morreu enquanto criança e ela abortou outro, assim não tiveram mais filhos. Calvino pouco falou de sua vida conjugal, mas ficou profundamente tocado com a perda 
dos filhos. Idelette faleceu em 1549 em Genebra, onde vivia desde 1541 com o seu marido. Calvino faleceu em 1564.

Jeanne d'Albret

Idelette de Bure 



Inglaterra

Jane Gray escreveu cartas ao reformador Heinrich Bullinger aos 14 anos. Como rainha, Jane lutou intensamente para não se converter a Roma, quando tinha 16 
anos. Ela resistiu a esses esforços com raciocínio teológico e ensino bíblico contra um professor de teologia que era duas vezes mais velho que ela.

Catherine Willoughby tornou-se a duquesa de Suffolk em 1533 e estava relacionada com Jane Gray. Ela protegeu o pregador-bispo Hugh Latimer da perseguição 
até que as coisas se tornassem tão insuportáveis para ela. Assim, para salvar sua vida, ela fugiu para a Holanda com seu bebê. Ela foi forçada ao exílio por 
ser defensora da Reforma. 

Jane Gray

Catherine Willoughby 



Itália

Olympia Fulvia Morata, a intelectual (1526-1555), foi uma erudita italiana nascida em Ferrera, sendo a filha mais velha de um erudito humanista, que, depois 
de ter sido forçado a fugir de sua cidade para o norte da Itália, deu uma palestra sobre os ensinamentos de Calvino e Lutero. Olympia floresceu em seus estu-
dos, especialmente em latim e grego, exibindo uma erudição impecável. Ela escreveu diálogos latinos, poemas gregos e cartas para ambos os estudiosos 
(em latim) e mulheres menos educadas (em italiano). No seu “Diálogo entre Theofilia e Philotima”, ela encorajou aqueles que temiam que seus pecados grosseiros 
obstruíssem seu caminho para Deus, dizendo:

Não tenham medo... Nenhum odor de pecadores pode ser tão sujo que sua força não possa ser quebrada e enfraquecida pelo odor mais doce que flui da 
morte de Cristo, que só Deus pode perfumar. Portanto, procure Cristo.

Olympia Fulvia Morata



Suiça

Marie Dentière, a para raio (1495-1561)

Entre essas mulheres, Marie Dentière é provavelmente aquela que agitou a maior controvérsia por suas declarações e ações um tanto provocativas. Ela nasceu em uma família 
aristocrática, e logo se tornou uma abadessa num convento belga. Ela deixou o convento depois de entrar em contato com as ideias da Reforma, e viajou primeiro para Estrasburgo, onde 
se casou com um ex-padre. Suas atividades eram bastante variadas. Marie incentivou as freiras a se juntarem à Reforma e casarem-se.  Iniciou, com seu marido, uma escola para meninas. 
Escreveu uma história da “libertação” de Genebra dos católicos.

CaCalvino algumas vezes criticou Marie Dentière por suas opiniões muito vocais, referindo-se em uma de suas cartas a uma vez que ela se dirigiu a uma multidão numa esquina 
em Genebra, aparentemente criticando os ministros reformados da cidade, incluindo o próprio Calvino. No entanto, no final de sua vida, ela escreveu o prefácio de um sermão de Calvino 
sobre a modéstia – dificilmente Calvino pediria isso a uma mulher que ele não respeitasse. Moderou algumas de suas opiniões com a idade, e por isso Calvino pediu que ela escrevesse 
tal prefácio. Marie Dentière era uma mulher de opinião que não tinha medo de testemunhar às freiras ou escrever sobre teologia.

Mural Marie Dentiere
O único nome de uma mulher no Muro da Reforma em Genebra

Marie Dentière



Todas essas mulheres ansiavam por ver o triunfo das boas novas do evangelho, da Reforma Protestante, superando a oposição da igreja
e fora dela. Serviram com paciência, discernimento, perseverança e coragem. Não eram apenas observadores da Reforma, mas protagonistas
em e de seu próprio tempo. Além disso, cada uma foi usada poderosamente por Deus para manter a integridade de sua igreja e redimir
uma humanidade caída.

Assim, a partir de agora reveremos as CINCO DOUTRINAS ESSENCIAIS da Reforma Protestante que perduram até os dias atuais nesses 500 anos
de história do movimento reformado.

Os 5 SolaOs 5 Sola

Hoje, 500 anos depois, é fácil nos apropriarmos das cinco afirmações centrais da Reforma. Mas de modo algum podemos ignorar que muitas pessoas enfrentaram 
terríveis perseguições e até a morte para estabelecer esses postulados para a chamada Igreja Protestante. Há muitos cristãos que nunca ouviram falar 
destes cinco Sola ou outros que talvez ainda não entenderam.

Vejamos cada um dos cinco fundamentos da Reforma:





Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra (2 Timóteo 3:16-17).

Tudo o que precisamos para ser completamente equipados para todo bom trabalho (“boa obra”) é encontrado nas Sagradas Escrituras. Toda a
instrução que precisamos para viver uma vida santa agradável a Deus é encontrada neste livro. Tudo o que precisamos para conhecer a vontade
de Deus para nossas vidas é encontrado nas Escrituras. Este livro nos ajuda e orienta a fazer tudo o que Deus nos pede nesta vida. Como diz
um um conhecido ditado: “Ou este livro te afasta do pecado ou o pecado te afasta deste livro”.

A salvação é somente pela graça, através da fé somente em Cristo, e tudo isso porque está revelado somente na Palavra e tudo somente para a glória de 
Deus. Não existe salvação fora da Palavra de Deus.

Deus nos deu os seus mandamentos. Eles são as leis de Deus que devem ser seguidas. Quando se trata de Deus, deve haver algo que repousa fora de mim, 
que é a autoridade final. Essa autoridade final em todos os assuntos é encontrada somente nas Escrituras.

Verdade e erro estão reveladas na Palavra de Deus. 

IgnoIgnorar as Escrituras é cair no erro, conforme disse Jesus aos Saduceus: “Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus” (Mt 22:29).

Quando se trata de qualquer questão de teologia, doutrina ou visão de mundo devemos ser assim como foram os Bereanos, a quem Paulo elogiou:

 Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica; pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para  
 ver se as coisas eram, de fato, assim (At 17:11)

Sola Scriptura!



2. Sola Fide – Somente a Fé

Lembre-se que um dos grandes problemas enfrentados pelos Reformadores foi a indulgência, sendo o padre Tetzel o principal “comerciante”. 
Aqui estavam enfrentando a questão sobre qual era o meio de salvação – e o meio não era outro senão pela fé somente. Somos justificados e
aceitos por Deus somente pela fé, e não pelas obras, observação da lei, dos sacramentos e qualquer outra coisa.

 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei (Rm 3:28).

Sola Fide afirma aquele que crer é justificado ou declarado justo pela fé somente: 

  Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie (Ef 2:8-9).

A Palavra de Deus é absolutamente clara: somos salvos pela fé e não por (médio de) nós mesmos. Justificação vem por meio de Cristo somente. Não existe 
outro meio e nem outro nome. Se alguém crê que existe outro meio fora de Cristo então o que Jesus fez na cruz não é totalmente e exclusivamente suficiente 
para a salvação da humanidade.

A Bíblia exclui a possiblidade de que as obras são meio de salvação.

Observe:
1.1. Romanos 3:28-30: “Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? 
Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, 
pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma! Antes, confirmamos a lei”.

2. Romanos 4:5: “Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça”.
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