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RESUMO 

Abstract ou Resumo: a Igreja atual também necessita de Reforma, pelo fato 

de estar voltada mais para o eixo eclesiológico do que para o cristológico. A Igreja vive 

mais envolvida com suas doutrinas, seus problemas ministeriais, divisões internas, proble-

mas financeiros, do que para as questões do pobre e da viúva, e o pouco que faz em prol dos 

necessitados se torna marketing. Isso não é uma constatação generalizada, mas a maioria 

das igrejas está fechada em si mesma. Será isso o cristianismo? ―A reforma da Igreja na 

cabeça e nos membros‖ (reformatio ecclesiae in capita et membris) era a expressão do mo-

vimento conciliar do século XIV, que designava um apelo ético à auto-reforma da Igreja. 

Assim, a reforma ética parecia mais importante do que a reforma da igreja como instituição. 

Lutero não tencionava fundar uma nova igreja: seu protesto se fundamentava no contexto 

teológico. Assim, o intuito deste trabalho é levar à reflexão sobre a necessidade da Igreja 

rever sua interação com o pensamento dos reformadores. Não é intenção trabalhar com to-

dos os reformadores, mas situar Lutero e Calvino dentro do tema. Tanto para Calvino como 

para Lutero, a Igreja deveria ser cristocêntrica, voltada para as necessidades do povo. 

Palavras-chave: Reforma Protestante – Eclesiologia – Cristologia – 

Lutero - Calvino
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INTRODUÇÃO 

A igreja é hoje um grande campo de debates e pesquisas. De forma apaixonante mui-

tos são os debates que envolvem a eclesiologia. Desde minha infância no catolicismo, mi-

nha convivência com o mundo religioso foi marcada por alegrias e também por tristezas. 

Mas foi na minha conversão ao pentecostalismo que descobri as diferentes faces da igreja - 

as multi-faces da igreja - e todos os conflitos que a envolvem. Sendo assim, entreguei-me, 

em minha vida acadêmica, a pesquisar e relacionar os fatos históricos que envolvem a igre-

ja, principalmente na sua relação com a Reforma, como um dos pontos centrais da história 

do mundo religioso. 

Cinco séculos após o movimento da Reforma, que visou o retorno da Igreja ao eixo 

cristológico, vê-se os mesmos problemas que a precipitaram: imoralidade e corrupção do 

clero, nicolaísmo, simonia, indiferença com os necessitados. Aqui e ali, especialmente atra-

vés de uma revolução silenciosa por meio de blogs apologéticos na internet
1
, se ouvem cla-

mores por uma nova Reforma, uma vez que a Igreja atual tornou-se tão nefasta quanto a dos 

tempos de Lutero e outros reformadores. Porém, será possível, nos dias atuais, uma nova 

Reforma na Igreja, nesse universo de milhares de denominações, cada qual com sua própria 

                                                 

1
 Site Blog As pedras clamam <http://pedrasclamam.wordpress.com>, acesso em 20.set. 2009. 

Site Blog Bereianos <http://bereianos.blogspot.com>, acesso em 20.set.2009. 

Site Blog Púlpito Cristão <http://pulpitocristao.blogspot.com>, acesso em 20.set.2009. 

Site Blog Uma estrangeira no mundo <http://estrangeira.wordpress.com>, acesso em 20.set.2009. 

Site Blog Pavablog <http://pavablog.blogspot.com>, acesso em 20.set.2009. 

http://pedrasclamam.wordpress.com/
http://bereianos.blogspot.com/
http://pulpitocristao.blogspot.com/
http://estrangeira.wordpress.com/
http://pavablog.blogspot.com/
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liderança? E como reaproximar a Igreja do Evangelho puro e simples, quando imersa num 

mundo que preza mais o ter do que o ser? 

Examinar a natureza da Igreja, ou interrogar sobre suas características, notas, estrutu-

ras, ministérios, ordem, autoridade, missão, entre outros aspectos, é adentrar em rota certa 

de colisão contra interpretações divergentes e, até mesmo, irreconciliáveis
2
. 

Essa monografia é mais um grito de socorro em nome de uma instituição doente, cor-

rupta, desmoralizada. É um clamor pela restauração da Igreja de Cristo, que hoje se vê per-

dida nos mesmos problemas que a envolveram séculos atrás, porém numa nova roupagem. 

Para isso, é necessária uma viagem rumo ao entendimento da situação atual da Igreja e dos 

porquês da necessidade de uma nova Reforma, passando pelo entendimento dos eixos cris-

tológico e eclesiológico, nas visões de reformadores como Lutero e Calvino, desembarcan-

do finalmente numa conclusão para esse difícil dilema. Não há a pretensão de solução defi-

nitiva para o assunto, mas, pelo menos, tenciona-se abrir um espaço para que, talvez impul-

sionadas pela leitura desta monografia, novas monografias sejam elaboradas e, quem sabe, 

afixadas na porta de alguma grande catedral cristã. 

Numa época como a nossa, marcada por tensões e ambigüidades no âmbito eclesiásti-

co, é relativamente fácil compreender os termos em que D. Elton Trueblood, reconhecido 

teológico quacre, formulou a questão: ―o problema mais difícil do cristianismo é o problema 

da igreja. Nós não podemos viver com ela, e nós não podemos viver sem ela‖
3
. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, houve a necessidade de intensa pesquisa bibli-

ográfica, cujo material foi selecionado no decorrer dos quatro anos da graduação. Buscou-se 

também informações através de sites na internet e de artigos em revistas e periódicos. Como 

o assunto é bastante extenso, foi necessária a delimitação para o contexto da Igreja brasilei-

ra, especialmente a realidade das igrejas neopentecostais, onde alguns problemas são mais 

evidentes. Porém, não se pode excluir as igrejas tradicionais e pentecostais deste debate, 

uma vez que algumas já começam a ser impregnadas por costumes e doutrinas discutíveis. 

A ―Reforma da Igreja na cabeça e nos membros‖ (reformatio ecclesiae in capita et 

membris), esta é a expressão do movimento conciliar do século XVI, que designava um ape-

                                                 

2
 SOUZA, Jose Carlos. Laicidade e ecumenicidade da igreja. O pensamento eclesiológico de John Wesley. São 

Bernardo do Campo: UMESP, 2008, p. 12. 
3
 Ibid., p. 13. 
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lo ético à auto-reforma por parte dos indivíduos. Assim, a reforma ética parecia mais 

portante do que a reforma da Igreja como instituição
4
.   

A última coisa na vida que Lutero queria fazer era começar uma nova igreja. Seu pro-

testo se fundamentava no contexto teológico
5
. 

O intuito deste trabalho é levar à reflexão da necessidade da Igreja de rever sua intera-

ção com o pensamento dos reformadores. Embora haja uma conclusão final, esta pesquisa 

ainda não tem um prazo para terminar, uma vez que estranhas novidades surgem todos os 

dias nas igrejas. Mesmo que uma nova Reforma aconteça, será necessária a continuação dos 

estudos para que a Igreja mantenha-se em alerta contra futuras heresias. Caso não ocorra a 

nova Reforma, é imprescindível que novas vozes se levantem a fim de mudar, se não a tota-

lidade das igrejas, pelo menos a comunidade local.  

 

 

 

 

                                                 

4
 LINDENBERG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001, p. 23. 

5
 GEORGE, Timothy. Teologia dos reformadores. São Paulo: Vida Nova, 1993, p. 37. 



 

CAPÍTULO 1 

OS PORQUÊS DA REFORMA 

 

1- O período anterior à Reforma 

No início do século XIV, realizou-se mais uma eleição para completar os cargos do 

colégio eleitoral alemão, que tinha a função de eleger os imperadores do país. O colégio era 

formado por quatro nobres e três arcebispos, e havia duas vagas para esse cargo. A escolha 

dessa vez teve grande influência da família de nobres Hohenzollern, também participante do 

colégio, que resolveu se apossar de um dos arcebispados vagos (Mainz ou Mogúncia), ele-

gendo Alberto de Brandenburgo. Porém, como não tinha a idade mínima necessária para 

assumir o cargo, foi preciso uma autorização especial do papa Leão X.
6
 

Leão X nasceu em 1475 com o nome de Giovanni di Lorenzo de Medici. Filho de um 

governante florentino, tradicionalmente seguiria carreira eclesiástica. Foi eleito papa em 

1513, e seu pontificado durou até sua morte por malária em 1521. Dizem que, ao ser eleito, 

revelou a seu primo Giulio: ―Uma vez que Deus nos conferiu o pontificado, vamos 

                                                 

6
 MATOS, Alderi Souza de. As indulgências, a Reforma e o significado do Evangelho. Revista Ultimato. Viçosa: 

Editora Ultimato, Ano XLII, no. 318, maio-junho de 2009, p. 48. 
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aproveitá-lo!‖. Verdade ou mentira, tal frase reflete o estilo esbanjador, mas responsável 

por fazer de Roma novamente o centro cultural do Ocidente.
7
  

 O preço cobrado pelo papa Leão X para a escolha de Alberto de Brandenburgo como 

arcebispo foi bastante alto, pois o papa precisava custear a construção da Catedral de São 

Pedro. O dinheiro foi obtido através de empréstimo dos banqueiros Fugger, de Augsburgo, a 

uma altíssima taxa de juros. Para pagar o empréstimo, o arcebispo recém-eleito foi autoriza-

do pelo papa a vender indulgências, contanto que metade do lucro fosse direcionado para a 

construção da catedral romana.
8
  

Alberto de Brandenburgo confiou a tarefa da venda das indulgências ao dominicano 

João Tetzel, que tinha como um dos seus jingles promocionais ―logo que a moeda na caixa 

ecoa, uma alma do purgatório para o céu voa‖. Eficiente e dramático, Tetzel impressionava 

grandemente seus ouvintes e os convencia a adquirir as indulgências.
9
 

As indulgências são o resultado de um problema teológico da Igreja Romana daquela 

época. O clero não tinha uma resposta sobre o que os cristãos, renascidos através do batis-

mo, deveriam fazer em relação aos pecados praticados posteriormente. Ao longo dos sécu-

los, criou-se o sacramento da penitência: o pecador deveria arrepender-se (contrição), con-

fessar os pecados ao sacerdote (confissão) e receber a declaração de perdão (absolvição). 

Além disso, deveria cumprir obras de satisfação (penitências), que demonstravam visivel-

mente seu arrependimento.
10

 

Porém ainda havia uma questão: para a Igreja Romana havia penas eternas e penas 

temporais. As penas eternas eram perdoadas pela absolvição, mas as penas temporais per-

maneciam, devendo ser pagas no purgatório, caso não fossem pagas na terra. Para resolver 

essa questão, foram criadas as indulgências (palavra que significa tolerância, benevolência), 

que concediam remissão total ou parcial ao castigo temporal devido ao pecado já perdoa-

do.
11

 

As indulgências já eram praticadas antes mesmo de serem formalmente aceitas como 

um dogma da Igreja Romana, e foram objeto de reflexão teológica por parte de escolásticos 

como Tomás de Aquino. O papa Clemente VI, na bula Unigenitus (1343), finalmente defi-

niu a teoria das indulgências, ao citar que existia um tesouro incalculável constituído pelos 

                                                 

7
 Ibid, p. 48. 

8
 Ibid, p. 48. 

9
 Ibid, p. 48. 

10
 Ibid, p. 48. 

11
 Ibid, p. 48. 
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méritos de Cristo, de Maria e dos santos, tesouro esse confiado à Igreja e colocado debai-

xo da autoridade papal, que juntamente com os bispos autorizados poderiam aplicar tais 

méritos em benefício dos fiéis vivos e mortos, através das indulgências.
12

 

A maioria das pessoas ficava grata por qualquer auxílio na busca pela salvação. Jun-

tando o desejo dos crentes e os interesses financeiros da Igreja Romana, houve uma extraor-

dinária prosperidade no comércio das indulgências. Ossos de santos e outras relíquias eram 

avidamente coletados e venerados, por se crer que isso reduziria as sentenças no purgatório. 

Na Igreja do Castelo de Wittenberg, dedicada a Todos os Santos, o príncipe Frederico guar-

dava mais de 19 mil itens, que equivaleria a um milhão e novecentos mil dias a menos no 

purgatório. Em 1517, foram celebradas mais de nove mil missas nessa igreja, que consumi-

ram 40.932 velas (mais de três mil quilos de cera), num custo de 1.112 florins. O cardeal 

Alberico tinha uma coleção de relíquias estimada em uma indulgência de 39.245.120 dias.
13

  

Se o pecador tivesse como pagar, poderia reservar uma doação para que se rezassem 

missas a seu favor após sua morte. O imperador Carlos V, por exemplo, deixou uma provi-

são para trinta mil missas; já Henrique VIII da Inglaterra exigiu que fossem rezadas missas 

por ele ―enquanto durasse o mundo‖. Crianças a partir de sete anos, idade da responsabil i-

dade segundo o reconhecimento medieval, já estavam capacitadas para a confissão. Depois 

de se confessar, ainda era preciso realizar obras de reparação.
14

 

O medo do purgatório e do inferno, que fomentava o comércio das indulgências, tinha 

uma forte razão de ser. A morte era uma realidade muito presente na véspera da Reforma. 

Lindberg traz um relato sobre o assunto: 

(...) o crescimento da população superou a base agrária que o possibilitara. Em 

torno de 1320, quase toda a Europa setentrional estava sofrendo com uma fome 

coletiva de ampla difusão, precipitada por uma série de quebras de safra que se 

deveram às condições extremamente anormais do mau tempo. (...) Fraca e malnu-

trida, a população foi atingida por surtos de febre tifóide, e em seguida pela terr í-

vel Morte Negra em suas várias formas de peste: bubônica, pneumônica e septi-

cêmica. (...) Não é possível fazer uma estimativa precisa da taxa de mortalidade 

decorrente da peste, mas supõe-se que aproximadamente 30 por cento da popula-

ção européia tenha sucumbido a ela. (...) A peste era um desastre inexplicável e 

repentino. As pessoas desconheciam sua proveniência e sua razão. Ela podia der-

                                                 

12
 Ibid, p. 48. 

13
 LINDBERG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001, p. 79. 

14
 GEORGE, Timothy. Teologia dos reformadores. São Paulo: Vida Nova, 1993, p. 28-29. 
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rubar uma pessoa sadia em uma questão de dias, ou, em sua versão septicêmica 

– na qual o bacilo entrava na corrente sanguínea – numa questão de horas. O te-

mor bastante difundido de uma morte iminente e horrível causava o colapso dos 

costumes e das normas.
15 

Conta-se que Tetzel, na sua peregrinação para a venda de indulgências, havia juntado 

uma grande soma em dinheiro em Leipzig, quando um nobre se aproximou e lhe perguntou 

se poderia comprar uma indulgência para um pecado futuro. Tetzel concordou, contanto que 

o pagamento fosse imediato. Recebeu o dinheiro e, ao partir de Leipzig, o nobre o atacou e 

o roubou, dizendo que era esse o pecado futuro que ele tinha em mente.
16

 

O método de Tetzel era invejável. Primeiro enviava emissários para as cidades, que 

anunciavam sua chegada semanas antes e compilavam um catálogo especial que listava os 

recursos financeiros dos cidadãos, a fim de saber quanto poderiam cobrar. A entrada de Tet-

zel nas cidades era acompanhada por uma fanfarra de trompetes e tambores, além de uma 

procissão empunhando as bandeiras e símbolos do papado. Após um sermão em que pintava 

o inferno com cores vivas, Tetzel se dirigia à maior das igrejas e proferia um sermão igual-

mente vívido sobre o purgatório e seus tormentos, que aguardavam os ouvintes e estavam 

sendo suportados naquele momento por seus entes já falecidos. ―Depois de um terceiro ser-

mão, que descrevia o céu, sua platéia já estava suficientemente preparada e ávida por com-

prar indulgências. Sempre havia algo‖ para todos, pois a tabela de preços variava dependen-

do dos recursos financeiros da pessoa.
17

 

Não bastasse o comércio das indulgências, a Igreja Romana ainda convivia com a i-

moralidade de grande parte do clero, muitas vezes envolvendo os papas.
18

 O papa Alexandre 

VI (1492-1503) juntou uma grande fortuna pessoal durante sua carreira eclesiástica, o que 

lhe possibilitou comprar os votos necessários para ser eleito papa. Teve muitos filhos ilegí-

timos com mulheres diferentes. O papa Leão X (1513-1521), seu sucessor, aumentou a ven-

da de indulgências. Inocêncio VIII (1432-1492) era nepotista, fraco e corrupto
19

. Apesar de 

citados apenas papas do período anterior à Reforma, em outros períodos da história da Igre-

ja Romana, há relatos de imoralidade e corrupção, principalmente quando a Igreja estava 

                                                 

15
 LINDBERG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001, p. 40-42. 

16
 MATOS, Alderi Souza de. As indulgências, a Reforma e o significado do Evangelho. Revista Ultimato. Viço-

sa: Editora Ultimato, Ano XLII, no. 318, p. 48, maio-junho de 2009. 
17

 LINDBERG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001, p. 96-97. 
18

 Ibid, p. 69. 
19

 Site Só Biografias: Rol de Papas católicos < http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RolPapas.html>, acesso em 

26.mai.2009. 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RolPapas.html
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mais próxima do Estado.
20

 A Igreja estava no eixo eclesiológico e precisava retornar ao 

eixo cristológico, ao ensino do Evangelho puro e simples de Jesus. 

No Renascimento, movimento que deflagrou a passagem da Idade Média para a Mo-

derna, os valores eram o racionalismo (supremacia dos valores terrenos e racionais sobre os 

espirituais), o antropocentrismo/humanismo (o homem como centro do universo) e o hedo-

nismo (o prazer e a felicidade como bens supremos, busca da satisfação material)
21

. Essa 

ideologia influenciou fortemente o papado da época. 

As figuras pessoais do papado renascentista criavam mais disputas e problemas do que 

os resolviam. Segundo Lindberg: 

―O que elas [as pessoas da Idade Média] podiam ver era o grande abismo existente 

entre a imagem bíblica do pastor guiando o rebanho rumo à cidade celestial e a sé-

rie de papas renascentistas que exploravam o rebanho para sua própria promoção 

na cidade terrena. O papado tornou-se uma corte renascentista italiana, e havia 

uma percepção cada vez maior de que o papa nada mais era do que um príncipe i-

taliano cujos problemas e interesses passaram a ser locais e egoístas, e não univer-

sais e pastorais. (...) Suas [do papa Alexandre VI] muitas amantes lhe deram pelo 

menos oito filhos conhecidos, sendo que os mais famosos entre eles foram César 

Borgia e Lucrécia Borgia. (...) O envolvimento do próprio Alexandre em atos de 

promiscuidade sexual, em supostos envenenamentos e em intrigas fez do nome 

Borgia um sinônimo de corrupção.‖
22

. 

No início do século XV, ecoou por toda a Europa a demanda por uma reformatio in 

capite et in membris (reforma na cabeça e nos membros), também devido ao Grande Cis-

ma
23

. Era um anseio pelo retorno da Igreja ao eixo cristológico, à sua verdadeira função 

como Corpo de Cristo. 

Através do uso habilidoso do direito romano e de documentação imaginativa, o papa-

do tinha o direito divino de coroar o imperador ocidental e de tirar-lhe a coroa quando lhe 

aprouvesse. Essa ideologia papal de controle político foi a pique com o surgimento dos reis 

nacionais, que não dependiam da coroação papal como o imperador.
24

 

                                                 

20
 LINDBERG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001, p. 70-71. 

21
 Site do Instituto Social da Bahia 

<http://www.isba.com.br/ens_fund_maior/material_didatico/mat_dit_7_serie/RENASCIMENTO.pdf>, aces-

so em 28.mai.2009. 
22

 LINDBERG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001, p. 70. 
23

 Ibid, p. 58-65. 
24

 Ibid, p. 58 

http://www.isba.com.br/ens_fund_maior/material_didatico/mat_dit_7_serie/RENASCIMENTO.pdf
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Assim, o papa Bonifácio VIII (1235-1303) não pode controlar o rei francês, já que 

não o havia coroado. Segundo Lindberg, ―a humilhação de Bonifácio e de seus sucessores 

imediatos, sofrida nas mãos dos franceses, levou ao chamado ‗cativeiro babilônico da Igre-

ja‘ em Avignon (1309-1378)‖
25

. Embora Avignon tivesse sido comprada pelo papado, toda 

a Europa via o papado como um satélite dos franceses.
26

 

Nesse contexto, surgiram os primeiros estudos críticos da Igreja e de suas bases teoló-

gicas e legais. O tratado Acerca do poder papal e real, do dominicano João de Paris (1250-

1306), defendia que o governo secular provinha da comunidade humana natural, não tendo 

os papas autoridade para depor reis, pois a autoridade real não se derivava do papado. A 

obra O defensor da paz (1324), de Marsílio de Pádua (1275-1342), sustentava a idéia de que 

o papado estava destruindo a paz mundial, e se deveria limitar o poder do papado através de 

leis que governam todas as instituições humanas, negando inclusive que o papado fora esta-

belecido por Deus. O franciscano Guilherme de Ockham (1285-1347) considerou o papa 

João XXII herege, por sua rejeição à teologia da pobreza franciscana. O poeta Dante Alighi-

eri (1265-1321) atacou o papado nos livros A divina comédia e Acerca da monarquia.
27

 

Mesmo com tantas críticas, o papado de Avignon continuou distante dos cristãos de 

toda a Europa, construindo palácios e monumentos esplêndidos, que custavam uma alta ta-

xação dos fiéis. Ao invés de responder às críticas filosóficas, teológicas e literárias , o papa-

do desenvolveu mecanismos administrativos cada vez mais eficientes, a fim de aumentar a 

arrecadação de impostos. Os críticos diziam que Jesus dera a Pedro a ordem de ―apascentar 

minhas ovelhas‖ (Jo 21.15-17), e não de tosquiá-las.
28

 

O fim do prestígio e autoridade papais aumentou os apelos para a volta do papado à 

Roma, o que ocorreu pelas mãos do papa Gregório XI (1329-1378). Ironicamente, o fim do 

cativeiro babilônico em Avignon levou a Igreja quase que imediatamente ao cisma ociden-

tal. Com a morte de Gregório XI, começou um tumulto nas ruas de Roma, exigindo que o 

papado permanecesse em Roma e que o próximo papa fosse um italiano. O escolhido foi 

Bartolomeo Prignano (1318-1389), que era napolitano, e assumiu o título de Urbano VI. 

Porém, foi considerado inapto para o papado pelos cardeais logo após sua entronização, os 
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quais impugnaram seu próprio processo eleitoral, com a tese de que a eleição tinha ocor-

rido sob coerção e medo.
29

 

Assim, os cardeais pouco a pouco deixaram Roma e se reuniram em Agnani, onde e-

legeram o cardeal Roberto de Genebra, o Clemente VII (1478-1534), que foi excomungado 

por Urbano VI, que não aceitara abdicar. Clemente VII, por sua vez, revidou a excomunhão. 

Urbano VI e seus sucessores permaneceram em Roma, e Clemente VII e seu sucessor, em 

Avignon, passando a existir dois papas e dois colégios de cardeais, e em algumas paróquias 

dois sacerdotes, e a Europa ficou dividida, e até mesmo eruditos e santos entraram em con-

flito: Santa Catarina de Siena chamava os cardeais que elegeram Clemente de ―idiotas, men-

tirosos e demônios em forma humana‖, e o pregador dominicano espanhol Vicente Ferrar 

rotulava os adeptos de Urbano de ―trouxas do diabo e hereges‖.
30

 

Com essa luta entre papas, caiu muito a credibilidade papal, dando espaço para movi-

mentos de renovação na Inglaterra, sob a liderança de Wyclif, e na Boêmia, sob a liderança 

de Hus. John Wyclif (1330-1384), filósofo e teólogo inglês, sustentava que não havia justi-

ficativa bíblica para o papado exercer poder temporal. Suas idéias, amplamente difundidas 

entre o baixo clero, se espalharam na Boêmia, e o boêmio João Hus (1372-1415) traduziu 

alguns dos escritos de Wyclif para o tcheco. João Hus pregava de maneira cáustica contra a 

imoralidade do papado e do alto clero em geral, e defendia a distribuição do pão e do vinho 

aos leigos na Ceia do Senhor. Foi condenado e executado no Concílio de Constança, ocor-

rendo o mesmo com seu seguidor Jerônimo de Praga. Após sua execução, Hus foi declarado 

mártir e herói nacional pela Universidade de Praga, onde havia sido reitor. Sua profecia, de 

que seus inimigos estavam queimando um ganso (tradução da palavra tcheca Hus) preso à 

estaca da fogueira, mas que a ele se seguiria um cisne que não poderiam queimar foi popu-

larmente aplicada a Lutero um século mais tarde.
31

 

Na intenção de resolver a questão do cisma, foi proposto que ambos os papas abdicas-

sem. Nenhum aceitou essa opção. Convocou-se então o Concílio de Pisa (março a julho de 

1409), que decidiu depor os dois papas como cismáticos e hereges notórios, elegendo a se-
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guir um novo papa, Alexandre V, cujo pontificado durou de 1409 a 1410. Porém, os dois 

outros papas não reconheceram o Concílio de Pisa, passando a existir três papas.
32

 

Em 1414, o imperador Sigismundo convocou o Concílio de Constança, que teve três 

questões principais: o grande cisma, a necessidade de extirpar as heresias e a reforma da 

Igreja ―na cabeça e nos membros‖. O concílio vindicou o conciliarismo e derrotou o sistema 

hierocrático papal, além de declarar heréticos os ensinos de Wyclif, condenando João Hus à 

morte, como já foi exposto. O famoso decreto do concílio Haec sancta (1415) colocou a 

autoridade do concílio acima da autoridade papal. Já o decreto Frequens (1417) estipulou a 

promoção de reuniões frequentes de concílios gerais, o primeiro em cinco anos, o segundo 

após sete anos e os demais a cada dez anos ―para todo o sempre‖. Os três papas foram desti-

tuídos e, em novembro de 1417, o cardeal Odo Colonna (1368-1431) foi eleito papa, com o 

título de Martinho V, pondo fim ao grande cisma ocidental.
33

 

Houve outros movimentos ávidos pela reforma da Igreja ―na cabeça e nos membros‖. 

Os franciscanos espirituais formavam o ramo radical da ordem franciscana, e criticaram 

fortemente a igreja da época. Seus ideais eram a pobreza absoluta de São Francisco de Assis 

e filosofia da história de Joaquim de Fiore. Segundo Joaquim de Fiore, a história dividia-se 

em três eras, sendo que a última seria anunciada pelo aparecimento de uma nova ordem de 

homens espirituais descalços, que se oporiam à falsa hierarquia da igreja e preparariam o 

caminho para o milênio de paz que se estenderia até o juízo final. Os franciscanos espiritu-

ais chegaram a chamar os papas Bonifácio VIII e João XXII de anticristos, resultando no 

julgamento e morte na fogueira, pela Inquisição, de quatro franciscanos, e no extermínio do 

movimento, porém sua influência continuou em vários grupos sectários no sul da França e 

da Itália.
34

 

Já os valdenses buscavam a ecclesia primitiva, a simplicidade da igreja primitiva.  Os 

―pobres de Lião‖, como eram chamados seus primeiros adeptos, logo conquistaram as clas-

ses mais baixas da sociedade. O movimento espalhou-se rapidamente pela França, Itália, 

Suíça, Alemanha e Boêmia, onde houve uma curiosa mistura de conceitos valdenses e hus-

sitas. Por se haverem despojado dos bens terrenos, como Cristo, eram às vezes chamados de 

nudi nudum Christum sequentes, nus seguidores de um Cristo nu. Tinham da igreja uma 
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visão fortemente perfeccionista e anti-clerical. Somente os sacerdotes valdenses (perfecti) 

podiam ministrar confissões e absolvições, já que somente eles eram limpos de pecado. De-

vido ao seu modelo separatista e prática de culto clandestino, sobreviveram às frequentes 

perseguições. Na Reforma, muitos valdenses se uniram à Igreja Reformada sem perder a 

própria identidade. Ainda hoje estão presentes como a Chiesa Evangelica Valdese.
35

 

Às vésperas da Reforma, a Igreja Romana encontrava-se cercada de vários modelos de 

espiritualidade e de comunidade cristã. O escolasticismo (teologia das escolas – scholae)
36

 

tinha a preocupação de equilibrar a fé e a razão, e a natureza e a graça. A tentativa de apl i-

car os instrumentos da razão aos dados da revelação avançou de forma significativa com 

Pedro Abelardo (morto em 1142) e seu pupilo Pedro Lombardo (morto em 1160), porém 

atingiu seu ápice no século XIII, com a grande summae escolástica e os esforços de teólogos 

como Alexandre de Hales, Alberto Magno e Tomás de Aquino, ao harmonizar a filosofia de 

Aristóteles ao consenso patrístico. Aquino, em sua Summa Theologica, visou mostrar que 

Deus e toda a criação estavam unidos numa grande corrente de existência, e que a existência 

de Deus poderia ser provada pela razão natural.
37

 

A teologia mística era uma teologia que sustentava a possibilidade de união íntima 

com Deus a clérigos e leigos, príncipes e camponeses, homens e mulheres, e dividia-se em 

duas tradições: a voluntarista (ênfase na conformidade da vontade humana com a vontade 

de Deus mediante purgação, iluminação e contemplação) e a ontológica (ênfase na descone-

xão entre Deus e a alma). De uma forma ou de outra, as tradições místicas da baixa Idade 

Média foram fonte vital de vida espiritual e de reflexão teológica até a Reforma.
38

 

O humanismo foi, até certo ponto, um movimento de reação contra o escolasticismo, 

ao criticar que sua ênfase não era sobre o aprendizado, mas sobre especulações áridas que 

levavam mais a um labirinto intelectual do que a um reforma da igreja e da sociedade. E-

rasmo, um dos ícones do humanismo, pregava a reforma pela educação que valorizava a 

retórica sobre a dialética, os clássicos sobre os escolásticos e a ação no mundo sobre a re-

clusão monástica.
39
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Eis alguns pontos que caracterizaram a Igreja Romana no período anterior à Refor-

ma Protestante no século XVI: 

1. O papado era uma potência religiosa e política, e grande parte da vida eco-

nômica girava em torno das igrejas paroquiais, o que ocasionava insatisfação por parte das 

autoridades civis, devido à ingerência do Papa em seus negócios. 

2. Havia corrupção política, econômica e moral generalizada na Igreja e no cle-

ro, o que contribuía para um sentimento anticlerical. 

3. Havia uma profunda carência espiritual. A Igreja tornara-se extremamente 

meticulosa no confessionário e, ao mesmo tempo, induzia os fiéis a realizarem boas obras, 

que como não poderiam deixar de ser eram sempre insuficientes para eliminar o sentimento 

de culpa latente do fiel. 

4. As tentativas reformistas eram cruelmente eliminadas pela Inquisição, e al-

gumas vezes, quando não se podiam achar culpados, queimavam-se os inocentes. 

5. O culto havia se tornado apenas um ritual exterior, repleto de superstições, 

constituído em grande parte na leitura da vida dos santos. O politeísmo e a idolatria inunda-

vam a Igreja.
 40

 

 

2- A Reforma 

Quando o dominicano Tetzel finalmente aproximou-se da cidade de Wittenberg, não 

obteve permissão para entrar lá, pois Frederico, o Sábio, não queria concorrência com sua 

própria coleção de relíquias e as indulgências associadas a ela. Assim, os paroquianos de 

Lutero foram ao encontro de Tetzel e retornaram dizendo que já não precisavam mais da 

confissão, da penitência e da missa porque agora possuíam bilhetes para o céu. Para se ter 

uma idéia do poder das indulgências, dizia-se que uma indulgência papal absolveria um 

homem ainda que tivesse violado a própria mãe de Deus, caso isso fosse possível. Essa nova 

crença dos paroquianos deixou Lutero estarrecido, e foi o contexto imediato para as noventa 

e cinco teses de 31 de outubro de 1517, porém não foi a primeira crítica de Lutero à prática 
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da venda de indulgências
41

. Essa questão será aprofundada no capítulo 2 – Os Reforma-

dores - Lutero e Calvino. 

A Reforma Protestante no século XVI foi um movimento ―eminentemente‖ religioso. 

Estava ligada à insatisfação espiritual dos fiéis, que através dos tempos, não encontravam na 

Igreja Romana espaço para manifestação de sua fé, nem alimento para suas necessidades 

espirituais. As insatisfações não visavam criar uma nova igreja, mas sim tornar a existente 

mais bíblica.  

Conforme tudo o que já foi visto, a Reforma deve ser vista, não como um movimento 

exterior, mas sim, como um movimento interior por parte de católicos. Toda a insatisfação 

dos fiéis vinha do fato da Igreja estar perdendo sua identidade como fonte de propagação do 

Evangelho e do Reino de Deus. Valores materiais e também puramente humanos estavam 

tirando a Igreja de sua grande missão, substituindo o eixo cristológico pelo eixo eclesiológi-

co. 

As idéias da Reforma tinham como objetivo a volta às Sagradas Escrituras pois, ao 

longo dos séculos, a Igreja entrou em decadência teológica, moral e espiritual. A grande 

preocupação era com a Reforma da vida, da adoração e da doutrina à luz da Palavra de 

Deus. É preciso destacar que a Reforma surgiu num contexto humanista e renascentista
42

, 

porém os reformadores vão enfatizar o estudo da Palavra, visto que esse fora ofuscado pela 

preocupação filosófica: a razão havia tomado o lugar da revelação. Na Reforma, o ponto de 

partida não é o ser humano, mas sim sua dignidade de ter sido criado à imagem de Deus. A 

Reforma foi, acima de tudo, uma proclamação positiva do Evangelho de Cristo. 
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CAPÍTULO 2 

OS REFORMADORES – LUTERO E CALVINO 

 

1- Lutero 

1.1- Infância e adolescência 

Antes de se aprofundar o entendimento do significado da Reforma para Martinho Lu-

tero, é necessário conhecer melhor esse importante personagem da história eclesiástica e os 

fatos de sua vida que ajudaram a moldar sua personalidade e, quem sabe, podem ter servido 

como influência para suas idéias contestadoras.  

Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, filho de um mine-

rador de prata de classe média, sendo batizado no dia seguinte como Martim Luder ou Lu-

dher, o santo do dia. Segundo Dreher, seu sobrenome só foi alterado quando da descoberta 

da justificação por graça e fé.
43
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Lutero veio de uma família marcada pela ascensão social. Seu avô fora lavrador em 

Möhra, na Turíngia, mas seu pai, Hans, progrediu na indústria de mineração. Sua mãe, Mar-

garetha, era oriunda de círculos burgueses.  

Poucos meses após o nascimento de Lutero, sua família mudou-se para Mansfeld, on-

de, em poucos anos, Hans conquistou sua independência financeira, sendo que em 1507 já 

era uma das pessoas economicamente mais respeitadas da região.  

A educação de Lutero foi condizente com sua situação de ascendência econômica: ha-

via muito rigor, uso da vara (o conhecimento era literalmente espancado nos alunos). Sobre 

o sistema educacional da época de Lutero, Lindberg diz: 

 

Lutero provavelmente começou seus estudos por volta dos 7 anos de idade. As 

técnicas pelas quais foi forçado a aprender latim como base para estudos posterio-

res incluíam a coerção e a ridicularização. Alunos despreparados eram forçados a 

exibir a imagem de um jumento e eram tratados como jumentos. Um aluno que fa-

lasse alemão em vez de latim em aula apanhava com uma vara. Até a música, a 

matéria favorita de Lutero, era ensinada de forma utilitária com o fim de treinar 

meninos para os coros de igreja. Em resumo: a educação das crianças era, na me-

lhor das hipóteses, obtusa e, na pior delas, tinha algo de bárbaro. Posteriormente, 

Lutero lembrou o fato de que numa certa manhã levou 15 varadas por não dominar 

as tabelas da gramática latina.
44

 

 

Em casa, o rigor não era menor. Os pais de Lutero eram extremamente severos, im-

pondo-lhe dolorosos castigos. Segundo Gonzalez, ―durante toda a sua vida [Lutero] foi pre-

sa de períodos de depressão e angústia profunda, e há quem pense que isso se deve em boa 

parte à austeridade excessiva exigida em sua infância‖
45

. Também aprendeu a submissão à 

igreja e a respeitar o mundo dos demônios e duendes, razão pela qual sua mãe Margaretha 

colocava ervas junto ao trempe para afastar o mal de sua casa. O Cristo que Lutero conhe-

ceu desde cedo era o juiz assentado sobre o arco-íris, com espada de dois gumes na boca e 

olhos flamejantes, segundo Dreher
46

. 
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Com 14 anos, Lutero foi para Magdeburgo, onde viveu e estudou em uma escola 

rigida pelos Irmãos da Vida Comum, uma organização religiosa leiga e piedosa que buscava 

o temor a Deus e a santificação da vida cotidiana do leigo, levando Lutero a conhecer um 

movimento de renovação da igreja nessa escola. Depois prosseguiu seus estudos em Eisena-

ch, na Escola de São Jorge, onde foi acolhido por famílias que o impressionaram muito por 

sua piedade: os Cotta e os Schalbe. Nessa escola, todos os alunos literalmente cantavam 

para ganhar a principal refeição do dia (após as aulas, os alunos caminhavam sem destino 

pelas ruas, cantando em coros para pedir comida). Perto do final de seus estudos em Eisena-

ch, os professores de Lutero reconheceram suas aptidões e o introduziram nos clássicos lat i-

nos e na história, o que lhe trouxe grande prazer, tanto que, anos depois, Lutero traduziria as 

fábulas de Esopo para o alemão, crendo que todos deveriam estudar os clássicos e a histó-

ria.
47

 

O pai de Lutero, que vencera na vida por sua ambição e determinação, buscava o 

mesmo para seus filhos. Por isso, sonhava em ver Lutero formado em Direito, onde poderia 

melhorar o status e a riqueza da família. Assim, Lutero foi enviado para a Universidade de 

Erfurt em 1501, aos 22 anos de idade. Lindberg descreve a universidade medieval: 

A universidade medieval consistia de uma faculdade de humanidades e das três fa-

culdades profissionais de medicina, direito e teologia. A linguagem de instrução 

era o latim, e o método de instrução era o estudo detalhado e o comentário de tex-

tos, dando-se particular atenção à autoridade, Aristóteles, e a seus escritos sobre 

lógica. Os debates, que eram um estilo polêmico de apresentação central a todo es-

se processo, não permitiam apenas a demonstração de aptidões intelectuais; eles 

também serviam à busca da verdade. Os debatedores apresentavam as provas em 

favor de sua posição na forma de teses; a seguir, os opositores apresentavam pro-

vas em contrário para sustentar sua própria posição. Exigia-se que todos os profes-

sores realizassem debates públicos para mostrar como isso tudo era feito, e exigia-

se que tanto o corpo docente como os estudantes comparecessem a debates sema-

nais sobre tópicos seletos. Os debates davam aos estudantes uma formação no 

pensamento lógico. O professor indicava um conjunto de teses para um estudante, 

que a seguir as defendia de acordo com as regras da lógica. Esta também era a 

forma dos exames finais para a obtenção de um título acadêmico. Os exames orais 

de doutorandos em nossas universidades da atualidade, nos quais eles defendem 

sua dissertação ou tese, são apenas um pálido reflexo dos rigorosos exercícios a-

cadêmicos comuns à universidade medieval. Foi justamente na forma do debate 
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que Lutero formulou suas Noventa e cinco teses, assim como muitos de seus 

outros escritos reformatórios. Neste e em outros aspectos a Reforma era um mo-

vimento surgido de dentro das universidades. (LINDBERG, 2001, p. 76)
48

. 

 

Em Erfurt, Lutero estudou a faculdade de artes (precondição para a matrícula em uma 

das três faculdades superiores) por quatro anos, tornando-se em 1505 Magister artium. O 

currículo, centrado no estudo de Aristóteles, ampliava o horizonte do estudante com a filo-

sofia natural, a filosofia moral e a metafísica, lembrando que antes da universidade o estudo 

centrava-se nas ―sete artes liberais‖: gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, 

música e astronomia. Após se tornar mestre em artes, o pai de Lutero o encaminhou para a 

faculdade de Direito. 

Com um mês de curso, Lutero viajou para Mansfeld. Na volta, em 2 de julho de 1505, 

viu-se envolvido em um temporal em Stotternheim. Um raio caiu nas proximidades, e cheio 

de temor, Lutero invocou a padroeira dos mineiros e de todos os necessitados: ―Ajuda, San-

ta Ana, quero tornar-me monge!‖
49

 Não se sabe se a promessa foi feita apenas por temor da 

morte, se o episódio tornou-se um bom motivo para Lutero não seguir os anseios do pai, ou 

se Lutero entendeu o acontecido como um sinal de Deus. Assim, sem o consentimento do 

pai, Lutero ingressou no convento dos agostinianos eremitas observantes, ou Mosteiro Ne-

gro (pela cor da vestimenta dos monges), em Erfurt, em 17 de julho de 1505. O convento 

era dos mais rigorosos, mas possibilitava ao noviço a continuidade de seus estudos. Só com 

muita relutância o pai de Lutero aceitou sua opção, sendo ordenado sacerdote em 1507. 

 

1.2- As angústias espirituais e a conversão de Lutero 

No mosteiro, Lutero buscava com todo o esforço a salvação. Entre as seis celebrações 

religiosas diárias, sempre encaixava sessões de oração, meditação e exercícios espirituais 

intensos. Fazia vigílias e autoflagelação, e supõe-se que tudo isso, aliado às noites insones 

em uma cela de pedra, sem um único cobertor, contribuíra para a enfermidade contínua que 

atormentou Lutero pelo resto de sua vida.  
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Em 2 de maio de 1507, Lutero celebrou sua primeira missa, uma experiência 

preendente, pois foi tomado pelo temor de Deus ao pensar que estava oferecendo o próprio 

Jesus Cristo. Quase fugiu do altar por julgar-se indigno. Esse temor esmagador de Deus 

ocorreu repetidas vezes, pois Lutero não tinha segurança de estar fazendo o suficiente em 

benefício de sua salvação. Segundo Gonzalez, ―Deus lhe parecia um juiz severo, como antes 

tinham sido seus pais e seus professores, que no julgamento lhe pediria contas de todas as 

suas ações e o acharia falso‖
50

. Para piorar a situação, o pai de Lutero lhe apontou o quarto 

mandamento, negando-se a ver no episódio de Stotternheim uma revelação e um chamado 

divino, e assim incutindo mais culpa em Lutero.
51

 

A experiência religiosa de Lutero era conflituosa: ―Deus tudo, o homem nada‖. As 

boas obras e a confissão não bastavam para trazer paz ao espírito profundamente religioso, 

sincero e apaixonado de Lutero, que tinha um sentimento muito profundo de sua própria 

pecaminosidade; queria sobrepor-se a ela, mas o pecado lhe era mais forte; não que não fos-

se um bom monge, ao contrário, Lutero esforçava-se para alcançar a perfeição, inclusive 

castigando repetidamente seu corpo, como lhe ensinaram os grandes mestres do monaquis-

mo. Também se confessava com bastante freqüência, porém tudo não bastava, pois Lutero 

temia esquecer-se de pecados a serem confessados, e para evitar isso repassava suas ações e 

pensamentos, encontrando novos pecados. Diante de seus problemas de ordem espiritual, 

Lutero era aconselhado por seu superior e vigário da Ordem, Staupitz, que lhe aconselhou a 

ler as obras dos místicos
52

. Ao lê-los, Lutero a princípio ficou cativado, pois diziam que 

bastava amar a Deus, pois tudo o mais era conseqüência do amor, de modo que não precisa-

ria mais se preocupar tanto com seus pecados. Porém, amar a Deus não era tão fácil assim 

para Lutero, pois se Ele fosse como seus pais e professores, que o surravam, como poderia 

amá-Lo? A questão chegou a tal ponto que Lutero chegou a confessar que não amava a 

Deus, mas que O odiava, pois lhe era impossível amar a um Deus justo que lhe pediria con-

tas de todas as suas ações
53

. 

Diante de tudo isso, seu confessor ordenou a Lutero que se preparasse para dirigir cur-

sos sobre as Escrituras na Universidade de Wittenberg. Ao se ver obrigado a preparar confe-
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rências sobre a Bíblia, finalmente Lutero pode ver nela uma possível resposta para suas 

angústias espirituais. Após o doutorado em teologia, em 1513, começou a lecionar sobre os 

Salmos. Lutero os interpretava cristologicamente, sendo Cristo quem falava por eles, sendo 

Cristo a passar pelas angústias semelhantes às que passava, e nas angústias de Jesus, Lutero 

começou a achar consolo para as suas aflições
54

. 

A grande descoberta veio em 1515, quando Lutero passou a dar conferências sobre 

Romanos, tendo encontrado a resposta tão esperada em seu primeiro capítulo. Tal resposta 

não foi instantânea: foi precedida por grande angústia e luta, pois Rm 1.17 inicia com ―no 

evangelho a justiça de Deus se revela‖. Porém, a justiça de Deus, revelada pelo evangelho, 

era intolerável a Lutero. Ele odiava a frase ―a justiça de Deus‖, na qual meditou dia e noite 

para entender tal versículo, que termina com ―o justo viverá pela fé‖.  

Gonzalez descreve a conclusão a que chegou Lutero: 

A resposta foi surpreendente. A ―justiça de Deus‖ não se refere aqui, como pensa 

a teologia tradicional, ao fato de que Deus castigue aos pecadores. Refere-se, sim, 

a que a ―justiça‖ do justo não é obra sua, mas dom de Deus. A ―justiça de Deus‖ é 

a que tem quem vive pela fé, não porque seja em si mesmo justo, ou porque cum-

pra as exigências da justiça divina, mas porque Deus lhe dá esse dom. A ―justifi-

cação pela fé‖ não quer dizer que a fé seja uma obra mais sutil que as boas obras, 

e que Deus nos paga por essa obra. Quer dizer sim que, tanto a fé como a justifica-

ção do pecador são obras de Deus, dom gratuito. Em conseqüência, continua co-

mentando Lutero sobre sua descoberta, ―senti que havia nascido de novo e que as 

portas do paraíso me haviam sido abertas. As Escrituras todas tiveram um novo 

sentido. E a partir de então a frase ‗a justiça de Deus‘ não me encheu mais de ó-

dio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor‖. (GON-

ZALEZ, 1995, p. 50)
55

 

Essa experiência, a chamada ―experiência da torre‖, foi relatada por Lutero no prefá-

cio de suas obras latinas, em 1545. A experiência de conversão de Lutero entrava em con-

fronto direto com a piedade medieval, pois a salvação deixava de ser objetivo para se tornar 

fundamento da vida. Com base nessa descoberta, a faculdade de teologia da Universidade 

de Wittenberg promoveu uma reforma curricular, substituindo a teologia escolástica pelos 

estudos bíblicos, substituindo a autoridade de Aristóteles pela autoridade da Bíblia. 
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1.3- História 

O que motivou e a forma como foram divulgadas as Noventa e cinco teses de Lutero 

são controversas. Segundo Lindberg, Lutero foi impulsionado a escrever as teses por conta 

da visita de Tetzel às proximidades de Wittenberg, onde fora proibido de entrar, tendo os 

paroquianos ido ao seu encontro, nos arredores da cidade, em busca das indulgências
 56

. 

Essa versão foi contada com mais detalhes no capítulo 1. Segundo o autor, as teses, escritas 

em latim, uma língua inteligível à população da cidade, não foram afixadas na porta da igre-

ja, mas sim enviadas ao superior de Tetzel, Alberico, o arcebispo de Mainz, e depois enca-

minhadas à Roma. Também comunga de tese semelhante Dreher
57

. Segundo esse autor, as 

teses foram enviadas aos arcebispos Jerônimo Schultz, de Brandenburgo, e Alberico, de 

Mainz, além de colegas de Lutero, que as difundiram. Já para Gonzalez
58

 e Klein
59

, tudo 

ocorreu conforme a tradição: Lutero teria afixado suas Noventa e cinco teses na Igreja do 

Castelo de Wittenberg. 

De qualquer modo, Lutero não tencionava criar uma comoção religiosa, apenas trazer 

esclarecimento teológico sobre a questão das indulgências, tanto que a língua escolhida foi 

o latim, inacessível às massas. Foi impresso um grande número de cópias, distribuídas por 

toda a Alemanha, tanto em latim como em alemão. Alberto de Brandenburgo e o imperador 

Maximiliano pediram ao papa Leão X que interviesse, diante dos escritos de Lutero, e o 

papa deixou a questão sob a jurisdição dos Agostinhos, em cuja reunião, em Heidelberg, 

Lutero foi convocado. Lutero foi, porém temeroso de sua vida, pois cria que poderia ser 

condenado e queimado, porém surpreendentemente muitos monges mostraram-se favoráveis 

à sua doutrina. Assim, Lutero voltou a Wittenberg fortalecido pelo apoio de sua Ordem, o 

que fez o papa tomar uma nova decisão
60

. 

Estava próxima a ―dieta do Império‖, a assembléia de todos os potentados alemães sob 

a presidência do imperador Maximiliano. Representando o papa, estava o cardeal Cajetano, 

que tinha a missão de convencer os príncipes alemães da necessidade de uma cruzada contra 

os turcos, e em decorrência dela, um novo imposto. Além disso, o papa o comissionou para 
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entrevistar Lutero e o obrigar a retratar-se, caso contrário deveria ser preso em Roma. 

Mais de cem anos antes, em circunstâncias parecidas, João Huss havia sido queimado em 

violação a um salvo-conduto imperial.
61

 

Durante a entrevista, Cajetano se negava a discutir com Lutero, exigindo sua renúncia, 

e Lutero não aceitava se retratar, caso não lhe fosse mostrado o seu erro. Ao tomar ciência 

de que Cajetano tinha autoridade para arrastá-lo, Lutero, que havia ido à entrevista sob um 

salvo-conduto obtido pelo leitor Frederico, o ―sábio da Saxônia‖ junto ao imperador Maxi-

miliano, fugiu no meio da noite e retornou a Wittenberg, apelando a um concílio geral
62

. 

O leitor Frederico protegia Lutero por não querer que uma injustiça, como a do caso 

João Huss, se repetisse, porém a situação de Lutero ficava a cada dia mais precária, pois 

mais pessoas julgavam-no como um herege. Então, morreu Maximiliano, deixando vago o 

trono alemão. Frederico era o candidato preferido do papa Leão X. Para se aproximar de 

Frederico, Leão X resolveu prorrogar a condenação de seu protegido, Lutero. Para isso, en-

viou Karl Von Miltitz, que entrevistou Lutero e conseguiu que prometesse não continuar a 

controvérsia. Isso trouxe uma breve trégua, até o teólogo conservador João Eck intervir, 

atacando Karlstadt, professor em Wittenberg que aceitava as doutrinas luteranas e que era 

muito mais impetuoso e exagerado que o reformador. Foi proposto um debate na Universi-

dade de Leipzig, cujo verdadeiro propósito era o de atacar Lutero por meio de Karlstadt, o 

que fez com que Lutero também desejasse participar de tal debate, conduzido com todas as 

formalidades dos exercícios acadêmicos, durando vários dias. Levado por uma manobra de 

Eck, Lutero acabou declarando que o Concílio de Constanza havia errado ao condenar Huss, 

e que um cristão com a Bíblia tinha mais autoridade que todos os papas e concílios contra 

ela. Em outras palavras, Lutero havia se declarado defensor de um herege condenado por 

um concílio universal. Como Eck conseguira demonstrar o que havia proposto, isto é, que 

Lutero era um herege por defender doutrinas hussitas, foi eleito o ganhador do debate mes-

mo com piores argumentos que o reformador
63

. 

No final, foi eleito o novo imperador Carlos V da Espanha, de modo que o papa não 

precisava mais agir com mesuras em relação a Frederico. Porém, a posição de Lutero havia 

se fortalecido, chegando a receber mensagens de apoio armado de muitos cavaleiros ale-

mães. Quando resolveu tardiamente atuar, o papa decretou a bula Exsurge Domine, ondena 
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qual declarava que um javali selvagem havia penetrado na vinha do Senhor, ordenando 

que os livros de Lutero fossem queimados, e dando ao monge sessenta dias para se submeter 

à autoridade romana sob pena de excomunhão e anátema
64

.  

Em muitos lugares, ao chegar a bula, as obras de Lutero eram queimadas. Porém, em 

outros, partidários de Lutero e estudantes queimavam algumas das obras que se opunham ao 

movimento reformador. Quando Lutero recebeu a bula, a queimou junto a livros com dou-

trinas papistas, rompendo definitivamente com Roma
65

 e reagiu, escrevendo Contra a bula 

do Anticristo. O papa excomungou o reformador em 3 de janeiro de 1521, com a bula Decet 

Romanum Pontifem, e decidiu-se que Lutero deveria comparecer à dieta do Império em 

Worms, em 17 de abril de 1521
66

. 

Em Worms, foram mostrados a Lutero seus livros, e foi-lhe perguntado se os havia es-

crito e se ainda sustentava suas doutrinas, ou se estaria disposto a retratar-se de algo. Lutero 

confessou ter escrito os livros, mas ainda com temor de Deus por ter que se opor à toda a 

igreja e ao imperador, pediu um dia para pensar sobre se deveria se retratar. No dia seguinte, 

com grande audiência, foi-lhe repetida a pergunta, e Lutero disse que o que escrevera era 

simplesmente a doutrina cristã, e ninguém deveria pedir retratação. Segundo Gonzalez, ―seu 

interlocutor insistiu: ‗retratas-te ou não‘? E Lutero lhe respondeu, em alemão, e desdenhan-

do portanto o latim dos teólogos: ‗Não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois ir 

contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém.‖
67

 Dessa forma, Lutero 

também rompia com o Império, e o imperador mostrou disposição para condená-lo. 

Para proteger Lutero das intenções do imperador, Frederico ordenou a um grupo de 

homens armados que seqüestrasse Lutero e o levasse a salvo ao castelo de Wartburg. Devi-

do a suas próprias instruções, nem Frederico sabia onde haviam levado o monge. Muitos o 

deram por morto por ordem do papa e do imperador
68

. 

Em Wartburg, Lutero deixou crescer a barba, escreveu a alguns colaboradores mais 

íntimos e iniciou a tradução para o alemão do Novo Testamento, que concluiu em dois anos 

e do Antigo Testamento, que levou dez anos para se completar. Já havia outras traduções 

bíblicas em alemão, mas a de Lutero as superou em estilo literário. Lutero se baseou na edi-
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ção de Desidério Erasmo (1469-1546), enquanto as outras traduções se baseavam na 

gata
69

. 

Enquanto estava no exílio, seus colaboradores, em especial Karlstadt e Felipe Melan-

chthon, continuaram seu trabalho reformador em Wittenberg
70

. Muitos monges e freiras 

deixaram seus conventos e se casaram. O culto foi simplificado e realizado em alemão, ao 

invés do latim. Aboliram-se as missas aos mortos, cancelaram os jejuns e abstinências e o 

cálice da ceia passou a ser oferecido também aos leigos. Algum tempo depois, motivado 

pelo surgimento de profetas que diziam não seguir as Escrituras, pois falavam diretamente 

com Deus, Lutero voltou a Wittenberg
71

.  

Entre 1522 e 1525, estouraram rebeliões de nobres e de camponeses. Na rebelião 

camponesa de 1525, a pregação dos reformadores uniu-se às demandas econômicas, contra-

riando Lutero, que não queria que suas doutrinas tivessem aplicação política. Lutero acabou 

instando os príncipes a repreender os camponeses e, quando a rebelião foi sufocada pelo 

sangue, pediu misericórdia aos vencidos, mas não foi atendido, calculando-se em mais de 

100.000 os camponeses mortos. Esse episódio trouxe consequências funestas para a causa 

da Reforma, levando muitos camponeses a abandonarem o luteranismo e a regressarem à 

velha fé, ou a se tornarem anabatistas
72

. 

 

 

1.4- A teologia de Lutero 

Lutero era um teólogo bíblico, existencial e dialético, com escritos invariavelmente 

contextuais, dirigidos a situações particulares, com metas definidas em mente. Rompeu com 

o currículo padrão da teologia escolástica de sua época, com planos para uma reforma geral 

do currículo universitário. George cita uma frase de Lutero que ataca a teologia escolástica, 

disparando contra Aristóteles:  

É um erro dizer que um homem não pode tornar-se teólogo sem Aristóteles. A 

verdade é que não pode tornar-se teólogo sem se livrar de Aristóteles. Em resumo, 
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comparado com o estudo da teologia, o todo de Aristóteles é como a escuridão 

para a luz.
73

 

 

Para Lutero, a existência humana é vivida coram Deo, ―diante de Deus‖ ou ―na pre-

sença de Deus‖, o Deus que nos encontra em juízo e misericórdia, que nos condena e nos 

salva; enquanto estamos sempre à disposição de Deus, Ele nunca está à nossa disposição. 

O centro da teologia luterana era que Deus deu-se a Si mesmo em Jesus Cristo, abso-

lutamente e sem reservas. Porém, como Lutero não aceitava argumentos para a existência de 

Deus, também não propôs uma teoria consistente sobre a expiação. A fé que salva deve pe-

netrar até uma apropriação pessoal (Christus pro Me). Apenas reconhecendo que Cristo foi 

dado por nós é que podemos discernir a importância da realização de Cristo.  

A experiência das Anfechtungen (tentação, pavor, desespero, sensação de perdição, 

agressão, ansiedade), das angústias espirituais pelas quais Lutero passou, deixou marcas que 

definiram sua abordagem da teologia. Estudar teologia é um processo vitalício de lutas, con-

flitos e tentações. Os cristãos devem ter diariamente, por certos, ataques incessantes. O sola 

fide (somente pela fé) não é uma crença fácil,  

Pois quando seus olhos contemplam a morte, o pecado, o diabo e o mundo, e sua 

consciência luta quando a batalha é travada, ouso dizer que você começará a suar 

frio e declarar: eu preferiria andar até Santiago de Compostella numa armadura 

[referência à cidade da Espanha onde se diz que o apóstolo Tiago, o qual enfatiza-

va as obras em detrimento da fé, foi queimado] a sofrer essa angústia.
74

 

 

Segundo Lutero, a fé e a verdadeira teologia são forjadas pela tentação, pois só a ex-

perientia faz um teólogo. 

Para George, as obras de Lutero tinham um forte caráter dialético, demonstrando um 

gosto por paradoxos: lei e evangelho, ira e graça, fé e obras, carne e espírito, Deus e o mun-

do, liberdade e escravidão, Deus oculto e Deus revelado, pois a verdade só pode ser alcan-

çada quando confrontada com uma verdade contrastante. 

Para Lutero, a Palavra de Deus era o ponto de partida e autoridade final de sua teolo-

gia. A Palavra de Deus é nada menos que o próprio Deus, baseado nos primeiros versículos 
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do Evangelho de João; através da Bíblia, Jesus, o Verbo, chega até nós. Quem lê a Bíblia 

e não encontra a Cristo não leu a Palavra de Deus.  

Embora insistisse na autoridade das Escrituras (sola scriptura), Lutero comentava ne-

gativamente algumas partes, como a epístola de Tiago que, para Lutero, não era evangelho, 

mas um conjunto de regras de conduta. Como tinha dificuldade de ver Jesus nesse e em ou-

tros escritos, esses tinham pouco valor para Lutero. A autoridade final não está na Bíblia, 

nem na igreja, mas no evangelho, na mensagem de Jesus Cristo. O que deu à doutrina de 

Lutero o caráter reformador único foi sua base cristocêntrica radical: Cristo é ao mesmo 

tempo o centro e o Senhor das Escrituras. Para Lutero, ―nas palavras das Escrituras, você 

vai encontrar as faixas nas quais Cristo repousa. Simples e pequenas são as faixas, mas caro 

é o tesouro, Cristo, que repousa nelas‖.
75

 

Sobre o verdadeiro conhecimento de Deus, Lutero se opôs à ―teologia da glória‖, que 

pretende ver Deus como Ele é, em sua própria glória, sem levar em consideração a distância 

enorme que separa o ser humano Dele. A teologia da glória vê Deus nas coisas mais valio-

sas, falando do poder e da bondade de Deus. A proposta de Lutero é a ―teologia da cruz‖, 

que busca ver Deus não como queremos ou desejamos que Ele seja, mas onde Ele se revela, 

na cruz. Ali Deus se mostrou em debilidade, no sofrimento, no escândalo, o que denota que 

Deus atua de forma radicalmente distinta do que se poderia esperar. Na cruz, Deus destrói 

todas as nossas idéias preconcebidas de glória divina.
76

 

Deus se dá a conhecer em sua revelação, pela lei e pelo evangelho, o que significa, se-

gundo Lutero, que Deus se revela de uma só vez na condenação e na graça. A justificação 

pela fé não significa que Deus seja indiferente diante do pecado, ao contrário, o pecado Lhe 

causa repugnância por Sua santidade, e o contraste entre Sua santidade e nosso pecado nos 

esmaga, e essa é a lei. Porém, Deus nos perdoa, e esse perdão é o evangelho que diante da 

gravidade do pecado se torna mais surpreendente, de modo que o perdão faz a lei se tornar 

doce e aceitável. Essa dialética entre lei e evangelho mostra que o cristão é ao mesmo tempo 

justo e pecador. A justificação não é a ausência do pecado, mas o fato de que Deus nos de-

clara justos, mesmo em meio ao pecado, assim como o evangelho acontece em meio à lei.
77
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Apesar de protestar contra as doutrinas da igreja, Lutero sempre achou que ela era 

parte essencial da mensagem cristã. Sua teologia era a de uma vida cristã em meio a uma 

comunidade de fiéis, o Corpo de Cristo, no qual cada membro é sacerdote dos demais e nu-

tre a cada um deles. Dentro dessa igreja, a Palavra de Deus chega até nós pelos sacramentos 

instituídos por Jesus Cristo: o batismo e a ceia. Os demais ritos, embora também chamados 

de sacramentos, não são sacramentos do evangelho.
78

 

O batismo é o sinal da morte e ressurreição do cristão com Jesus. Anda junto com a fé, 

que é quem valida o rito. Porém, segundo Lutero, pode-se batizar sem ter fé antes, pois a fé 

não é obra humana, mas dom de Deus, o que validaria o batismo de crianças. No batismo, 

está a força para resistir a todas as investidas do maligno
79

. 

Lutero rechaçou boa parte da teologia católica sobre a ceia: as missas privadas, a ceia 

como repetição do sacrifício de Cristo, a idéia de que a missa confere méritos e a doutrina 

da transubstanciação. Para Lutero, a ceia é o centro do culto cristão, e não é mero símbolo 

das realidades espirituais: na ceia, os fiéis participam verdadeiramente do Corpo de Cristo, o 

que não significa que o pão se torna carne e o vinho sangue, mas que o corpo e o sangue de 

Jesus estão no pão e no vinho, e alimentam os crentes.
80

 

Para Lutero, Deus estabeleceu dois reinos: um sob a lei (o Estado), o outro sob o e-

vangelho (os crentes). O Estado age debaixo da lei, e busca colocar limites ao pecado hu-

mano. No reino do evangelho, as autoridades civis não têm poder nenhum, e os cristãos não 

estão sujeitos ao Estado. Porém, enquanto somos pecadores, mesmo que justificados, todos 

estamos sujeitos ao Estado. Em outras palavras, a verdadeira fé não tem de impor-se medi-

ante autoridade civil, mas mediante a proclamação da Palavra.
81

 

Lutero afirmava a doutrina da predestinação, pois o pecado humano é tal que não te-

mos poder algum para nos livrar dele. Só mediante a ação de Deus, podemos ser justificados 

e libertos do mal, e mesmo assim continuamos sendo pecadores; nossa vontade nada pode 

por si mesma quando se trata de servir a Deus. Na Disputa de Heidelberg, em 1518, Lutero 

defendeu a tese: ―Depois da queda, o livre-arbítrio existe apenas nominalmente e, enquanto 

alguém ‗faz o que está em si‘, está cometendo um pecado mortal‖.
82

 Para Lutero, a predesti-
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nação, como a justificação, é sola fide.
83

 Essa posição fez com que Erasmo de Rotterdam, 

o mais famoso dos humanistas, rompesse com Lutero, escolhendo como campo de batalha o 

livre-arbítrio, sobre o qual escreveu um tratado. Lutero respondeu com veemência, porém 

essa controvérsia entre Lutero e Erasmo fez com que muitos humanistas deixassem a causa 

luterana
84

. 

Lutero também se opôs firmemente aos anabatistas e aos iconoclastas. A esses disse: 

―provai pelas Escrituras que devemos destruir as imagens‖, e à resposta com citação de Ê-

xodo 20, disse: ―essa passagem só se refere aos ídolos. Se eu tiver pendurado em meu quar-

to um crucifixo e não o adorar, que mal me poderá fazer?
85

 

Lutero se casou com uma ex-freira, Catarina von Bora (que se mostrou uma esposa 

admirável), e faleceu em 1546, com 63 anos, após efetuar uma reconciliação entre príncipes 

feudais. Subitamente ficou doente e desfaleceu de estafa. Por volta de uma hora da madru-

gada, após uma série de ataques, Lutero acordou com sono e repetiu em latim o quinto ver-

sículo do Salmo 31: ―Nas tuas mãos entrego meu espírito; tu me remiste, Senhor, Deus da 

verdade‖. Perguntaram-lhe: ―Reverendo padre, você morrerá firmemente em Cristo e na 

doutrina que você pregou?‖, e Lutero respondeu: ―Ja‖. Ao amanhecer, estava morto. Seu 

caixão foi colocado na catedral de Wittenberg, onde reza a tradição, suas Noventa e cinco 

teses foram afixadas
 86

. 

O que reflete bastante a teologia de Lutero nos dias de hoje é um parágrafo de sua o-

bra, que parece ter sido escrito nos dias atuais:  

Hoje as coisas são bem diferentes! Há muitos cristãos desejosos de participar das 

vantagens que a Igreja lhes propicia, mas não das obrigações decorrentes. Não es-

tão interessados em socorrer os pobres, ajudar os pecadores, aliviar os sofredores, 

identificar-se com os infelizes, e nem interceder pelos outros, lutar pela verdade, 

sacrificando seu dinheiro, sua honra e a si mesmos, [a fim de realizar a reforma da 

cristandade] assemelham-se aos cidadãos insuportáveis, que tudo reclamam da so-

ciedade, sem nada fazerem por ela
87

. 

Lutero é contemporâneo em suas idéias, pois seu desejo era ter uma igreja que intera-

gisse com o povo. Sentia que o povo estava afastado do verdadeiro cristianismo. Sua espe-
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rança repousava tão somente no poder regenerador da mensagem bíblica e no testemunho 

contagiante da fé ardente.  

Uma teologia que não interage com a vida, para nada serve. Uma igreja fechada para 

os clamores do mundo, não reflete a vontade de Deus e nem pode ser entendida como obra 

do Espírito Santo. 

 

 

 

2- Calvino 

2.1- Biografia 

João Calvino nasceu perto de Noyon, então capital da Picardia, na França, em 10 de 

julho de 1509, filho do autoritário Gérard Cauvin, que adotou uma versão latinizada do seu 

nome (Calvinus/Calvino), ascendendo socialmente e tornando-se um administrador de bens 

eclesiásticos
88

, trabalhando principalmente como secretário do bispo e procurador da biblio-

teca da catedral e conseguindo, assim, benefícios eclesiásticos para o custeio dos estudos de 

seus filhos
89

. Isso levou a família a desenvolver-se em estreita ligação com a igreja. A mãe 

de João Calvino faleceu quando seus dois filhos eram ainda muito jovens, mas era descrita 

como uma pessoa simples, calma e piedosa,
90

 que levava o pequeno Calvino em peregrina-

ções religiosas para reverenciarem relíquias e orar a Deus e aos santos.
91

 

Na introdução de seu comentário sobre os Salmos, Calvino descreve algumas de suas 

influências:
92

 

Quando eu era ainda um garotinho muito novo, meu pai destinou-me ao estudo da 

Teologia. Mas depois, quando percebeu que o exercício da profissão de advogado, 

em geral, levava aqueles que a seguiam à riqueza, essa perspectiva induziu-o re-
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pentinamente a mudar seu propósito. Assim, ocorreu que fui retirado de meus 

estudos de Filosofia, e fui colocado para estudar Direito. Esforcei-me fielmente 

para aplicar-me nessa atividade, em obediência à vontade de meu pai: mas Deus, 

pela secreta direção de sua providência, ao final deu uma direção diferente ao cur-

so de minha vida. A princípio, como eu estava por demais obstinadamente inclina-

do às superstições do papado para ser facilmente libertado de tão profundo abismo 

de lama, Deus, mediante uma repentina conversão subjugou-me e levou-me a uma 

organização mental que pudesse ser educada, que era mais oprimida por essas 

questões do que se poderia esperar de alguém com tão pouca idade. Tendo então 

recebido alguma amostra e algum conhecimento da verdadeira piedade, fui imedi-

atamente inflamado por um desejo tão intenso de fazer progresso a partir daí, que, 

ainda que não tenha deixado os outros estudos, passei a me dedicar a eles com 

menos ardor.
93

 

Aos quatorze anos, João Calvino foi estudar no Collège Montaigu, em Paris, onde de-

dicou-se às artes liberais. Porém, seu pai desentendeu-se com as autoridades eclesiásticas 

por questões financeiras não esclarecidas, sendo excomungado e, como conseqüência, João 

Calvino teve, aos dezoito anos, de se transferir para Orléans e se dedicar ao estudo do Direi-

to. Curiosamente Calvino nunca estudou Teologia, mas isso lhe proporcionou o contato com 

a Bíblia, a Patrística e com textos de teólogo do protestantismo emergente, que não estava 

condicionado pela escolástica.
94

 Porém, Roger Olson declara que, em Orléans e Paris, Cal-

vino estudou Direito, Filosofia e Teologia.
95

 

Em Orléans, Calvino aliou-se com os humanistas cristãos, que já havia conhecido em 

Noyon. Nos círculos humanistas, buscava-se a renovação da igreja e da sociedade de acordo 

com o Evangelho.
96

 Calvino conheceu as doutrinas de Wyclif, Huss e Lutero, mas se achava 

preso às superstições do papado.
97

 Com a morte de seu pai em 1531, João Calvino transfe-

riu-se para o Collège Fortet em Paris, onde o ensino era dado algumas vezes pelos Mestres 

Reais, um ilustre corpo de humanistas eruditos instituído por Franscisco I.
98
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Não se sabe a data exata e os motivos que levaram Calvino a abandonar a fé roma-

na. Para Olson, isso se deu por volta de 1530;
99

 já Dreher pensa que a conversão se deu en-

tre 1532 e 1535
100

.  

Gonzalez assim descreve esse episódio da vida de Calvino: 

Diferentemente de Lutero, Calvino nos diz muito pouco sobre o estado interior de 

sua alma. Porém, o mais provável parece ser que, no meio do círculo de humanis-

tas que freqüentava e através de seus estudos das Escrituras e da antiguidade cris-

tã, Calvino chegou à convicção de que teria de abandonar a comunhão romana e 

seguir o caminho dos protestantes. Em 1534, se apresentou em sua cidade natal de 

Noyon e renunciou aos benefícios eclesiásticos que seu pai havia conseguido e 

que eram a sua principal fonte de sustento econômico. Se ele já estava decidido 

nesse momento a abandonar a igreja romana, ou se esse ato foi simplesmente um 

passo a mais na sua peregrinação espiritual, nos é impossível saber. O fato é que 

em outubro de 1534 Francisco I, até então relativamente tolerante com os protes-

tantes, mudou sua política e, em janeiro do ano seguinte, Calvino se exilava na ci-

dade protestante de Basiléia.
101 

 

Mesmo após concluído o curso de Direito, em 1530, aparentemente a principal ocupa-

ção de Calvino nos anos seguintes foi a preparação de um comentário sobre a obra de Sêne-

ca, De clementia, publicado em 1532 e bem recebido pelo público.
102

 

Só com a publicação das Institutas, em 1536 em Basiléia, Calvino se tornou conheci-

do como teólogo. A primeira edição das Intitutas era uma obra de teologia sistemática des-

tinada a leigos e dividida em seis capítulos, que tratam da Lei, da Fé, da Oração, dos Sacra-

mentos, dos ―Falsos Sacramentos‖ e da Liberdade Cristã. Traz fortes influências de Lutero, 

Martim Bucer, Melanchthon e Zwínglio. Após a publicação da obra, Calvino foi para Es-

trasburgo e depois para Genebra, onde em 1537 preparou um esboço para uma ordem ecle-

siástica, um catecismo e um credo. O esboço trazia disposições precisas para a vida do cris-

tão, mas o conselho da cidade não aceitou as pressões de Calvino, Farel e outros pastores, e 

na primavera de 1538 Calvino e Farel tiveram que deixar a cidade, indo Calvino para Basi-
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léia e depois para Estrasburgo, onde assumiu uma comunidade de língua francesa e ca-

sou-se, em agosto de 1540, com Idelette de Bure, viúva e mãe de duas crianças. Idelette teve 

talvez três filhos com Calvino, todos mortos em tenra idade, e faleceu em 29 de março de 

1549.
103

 

Calvino passou o resto de sua vida em Genebra, salvo o curto período em Estrasburgo. 

Em Genebra, atuou como pastor principal, mas praticamente reinou como um ditador da 

cidade, agindo como profeta respeitado e temido pela prefeitura e os ilustres cidadãos. O 

ideal de Calvino era tornar Genebra uma ―cidade piedosa‖, uma república teocrática, um 

modelo na terra do Reino de Deus no céu, mas muitas pessoas e facções resistiram à sua 

disciplina autoritária. Os delinqüentes eram castigados severamente e até banidos por bebe-

deiras ou por criticar Calvino. Pelo menos um herege foi condenado à fogueira em 1553 

(Miguel de Serveto, que estava proibido de entrar na cidade por ordem de Calvino, mas ou-

sou voltar e ir à igreja para ouvir a pregação de Calvino)
104

. 

Em 1559, Calvino fundou em Genebra a Academia Genevensis, que se tornou o prin-

cipal centro de reflexão da teologia calvinista. Nesse mesmo ano, foi publicada a última 

edição das Institutas, bastante ampliada em relação à primeira edição. Calvino não pode 

fazer a tradução para o francês, por já estar com a saúde abalada. Faleceu em 27 de maio de 

1564, aos 55 anos de idade, e depois de muitas dores. Foi sepultado, segundo sua vontade, 

em lugar desconhecido, sem testemunhas e sem cerimônia fúnebre, correspondendo à sua 

teologia: honra e glória somente a Deus.
105

 

 

 

 

2.2- A teologia de Calvino 

Embora se possa pensar que a doutrina fundamental calvinista é a da predestinação, o 

centro de onde emanam todas as demais doutrinas de Calvino é a doutrina de Deus. Para 

Calvino, a doutrina central do cristianismo é a da majestade de Deus. Somente a partir da 
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miséria humana pode-se entender a majestade divina e vice-versa. Para Calvino, Deus é 

inatingível, terrível e fascinante.
106

 

A doutrina de Deus de Calvino é totalmente agostiniana. Assim como Agostinho, Lu-

tero e Zwínglio, Calvino acreditava que Deus era a realidade que a tudo determina, reme-

tendo certos eventos na história à ―permissão de Deus‖, mas em geral crendo que Deus é a 

causa suprema de tudo: nada acontece por acaso. Segundo Calvino, o primeiro homem caiu 

porque Deus julgou isso oportuno, embora o porquê desse julgamento divino não seja reve-

lado; porém, na queda do homem, Deus viu que a glória de Seu nome seria devidamente 

revelada. Para Calvino, tudo o que acontece resulta na glória de Deus.
107

 

Calvino se oponha ao uso de quadros nas igrejas e a qualquer coisa que pudesse des-

viar a mente do Deus transcendente, por entender que esses elementos poderiam produzir 

idolatria. A religião sempre foi uma fábrica de ídolos, e mesmo a teologia mais ortodoxa 

não passa, muitas vezes, de mera idolatria. Por isso, nas igrejas calvinistas, há espaços sa-

grados vazios: o calvinismo pode ser considerado um movimento iconoclasta, destruindo 

ídolos e representações pictóricas que possam vir a desviar os fiéis de Deus.
108

 

Calvino tomou alguns elementos da teologia luterana: a radical pecaminosidade do ser 

humano, o cristocentrismo, a plena eficiência da graça, a justificação somente pela fé e a 

centralidade da palavra pregada. Para Calvino, sem o solus Christus não há sola scriptura, e 

o Novo Testamento aperfeiçoa o Antigo, sendo Lei e Evangelho complementares, e não 

opostos.
109

 

Calvino cria na doutrina da providência, na ação divina constante. Assim, para de-

monstrar Sua glória, Deus até causa o mal, pois age em tudo o que acontece. Relacionada 

com essa doutrina da providência, encontra-se a da predestinação, que seria a providência 

relacionada com o fim último do homem. A predestinação, segundo Calvino, responde aos 

porquês de nem todos os humanos terem a mesma possibilidade de aceitar ou rejeitar ao 

Evangelho. Na predestinação, há um princípio seletivo e não igualitário, tornando a salva-

ção totalmente independente das oscilações do ser humano. A causa da eleição é apenas a 

vontade de Deus, e tem-se que aceitá-la pura e simplesmente, abandonando-se os critérios 
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de bem e de verdade. Segundo Tillich, como não se pode ter certeza de que se é um elei-

to, Calvino demonstra alguns sintomas: a reprodução no crente de uma vida moral e bên-

çãos econômicas. Em outras palavras, o calvinista busca se transformar num bom cidadão 

burguês, segundo as normas da sociedade industrializada.
110

  

A predestinação substitui o amor divino universal pela glória divina, pois Deus amaria 

apenas aos eleitos. Se algo é criado pelo amor divino, não pode ser condenado eternamen-

te.
111

 

Quanto aos sacramentos, a teologia calvinista batismal difere da de Zwínglio, pois o 

batismo não se refere a um mero símbolo, devendo ser recebido com a promessa de que 

todo o que crer e for batizado será salvo. Para Calvino, o batismo pode ser administrado por 

imersão tríplice ou única ou por efusão, e não deve ser repetido. Já quanto à Ceia do Senhor, 

Calvino não considera os elementos da Ceia como simples símbolos, mas como uma comu-

nicação real de Jesus em Seu corpo e sangue, embora não seja uma presença corporal local, 

já que Cristo subiu aos céus.
112

  

Em sua Carta ao cardeal Sadoleto, Calvino escreve:  

Pregamos uma verdadeira comunhão de Sua carne e Seu sangue, que se oferece na 

Ceia. Claramente manifestamos que aquela carne verdadeiramente é alimento da 

vida e aquele sangue verdadeira bebida de vida; dos quais a alma não se satisfaz 

com uma concepção imaginária, mas os desfruta com eficácia verdadeira.
113

 

Calvino pregava que a igreja auxilia no crescimento e desenvolvimento dos crentes: 

sem a igreja, a interpretação da Bíblia se submete à mera subjetividade do leitor. Por isso, a 

correta compreensão da Bíblia carece de uma autoridade doutrinal, de onde surgiu a doutri-

na calvinista dos quatro ministérios, com os quais toda congregação cristã deveria ser equi-

pada: pastores (pregação e administração dos sacramentos), mestres (pregação, estudo cien-

tífico e ensino sistemático da Bíblia), presbíteros ou anciãos (controle da vivência ética da 

comunidade) e diáconos (cuidado em relação aos pobres e doentes). A função dos ministé-

rios da igreja é a de transmitir ao indivíduo o conhecimento de Deus e de nós mesmos, a 

―suma da sabedoria‖.
114
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A pneumatologia é um elemento fundamental na eclesiologia e doutrina dos sacra-

mentos de Calvino, pois o Espírito Santo é o Espírito de toda a santificação, que se utiliza 

de instrumentos (meios externos) de salvação: pregação, sacramentos, oração, disciplina, 

comunidade eclesial visível.
115

  

Calvino sentia-se chamado a se dedicar ao estudo e às obras literárias. Seu propósito 

não era, de modo algum, chegar a ser um dos líderes da Reforma, mas sim encontrar um 

lugar tranqüilo, onde pudesse estudar as Escrituras e escrever sobre a nova fé.  

O ensino de Calvino sobre a Igreja é muito lúcido e abrangente. Foi através de suas 

obras que as definições sobre a Igreja se tornaram evidentes. Ele tinha certeza de que a Igre-

ja era a forma como Deus se manifestava ao homem, e argumentava que ―sair da Igreja é 

renunciar a Deus e a Cristo‖ (Institutas 4.1.10). Embora a Igreja visível seja imperfeita, é 

reconhecida pelas marcas e possui autoridade divinamente sancionada ao zelo pela obediên-

cia
116

. 

Nas Institutas, Calvino define que o homem necessita de Deus através da comunhão 

com Sua Igreja. Na Igreja, estão os eleitos; os hipócritas estão nela, mas não são dela. A 

Igreja é um Corpo do qual Cristo é a Cabeça do Pai, e o Espírito é o elo que une o Corpo à 

Cabeça. Vemos que, para Calvino, a Igreja era santa, e por isso deveria voltar ao eixo cris-

tocêntrico e cumprir sua missão no mundo, pois a Igreja visível é de duração perpétua no 

cenário mundial. Ela não é um fenômeno transitório da história, ou uma frágil instituição. É 

a comunidade dos filhos de Deus, onde o Reino de Deus é levado até o fim do drama terre-

no. 
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CAPÍTULO 3 

ECLESIOLOGIA E CRISTOLOGIA 

 

Os fatos decorridos ao longo da história da Igreja, principalmente os decorridos no sé-

culo XVI, foram todos marcantes nos processos da Reforma, pois descrevem os porquês e a 

essência da Reforma, pois interligam a idéia central dos reformadores com a realidade ali 

vivida. A intenção era trazer mudanças ao contexto da Igreja. Lutero e os demais reforma-

dores buscavam uma Igreja voltada para a convivência com o povo.  

Por que isso não acontecia? Quais os impedimentos? Neste capítulo, busco interagir 

com o pensamento dos reformadores, na tentativa de elucidar as verdadeiras questões que 

impediam a Igreja de viver para o povo. 
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1- Os dois eixos: Eclesiocêntrico e Cristocêntrico 

 

 

1.1 A Igreja primitiva 

A Igreja primitiva nasceu, segundo Klein
117

, com o derramamento do Espírito Santo 

no Pentecostes, episódio descrito no livro de Atos dos apóstolos. Segundo Walker
118

, a Igre-

ja inicia-se com o relacionamento entre Jesus e seus discípulos. De fato, o termo grego para 

Igreja era ekklesia, usado originalmente sem conotação religiosa e sinalizando assembléia 

ou reunião do povo; com o nascimento das comunidades cristãs, esse termo foi assimilado 

por elas
119

. 

Os relatos do livro de Atos dos apóstolos não trazem muitos detalhes sobre a formação 

das comunidades cristãs, sendo improvável que tenha havido total renúncia à participação 

na comunidade religiosa de Israel. Os cristãos de Jerusalém participavam do culto no Tem-

plo (At 2.46). Koester (2005, p. 102-103) assim descreve as primeiras comunidades cristãs: 

Os que acreditavam em Jesus eram totalmente diferentes, porém, dos seus coir-

mãos judeus pela consciência entusiástica do espírito; este era o espírito de Deus 

que se manifestaria no fim dos tempos, que trazia o dom das línguas e da profecia, 

operava milagres e fornecia a segurança de que eles pertenciam ao povo eleito de 

Deus. (...) A chegada do espírito era compreendida como a criação do Israel esca-

tológico, fato que está demonstrado na instituição dos ―Doze‖. (...) Por meio do 

batismo ―no nome de Jesus‖, pessoas em número cada vez maior eram assinaladas 

como membros do novo Israel e recebiam o espírito como penhor. Assim o batis-

mo se tornou um dos rituais que anteciparam a criação de estruturas comunitárias 

(...). O ritual mais significativo, porém, era a refeição em comum, que também 

constituía o elo mais importante com Jesus de Nazaré. (...) O pão é o símbolo da 

comunidade, (...) todos os que comem o mesmo pão formam ―um só corpo‖. (...) O 
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cálice representa a realização da promessa da Escritura; nas palavras paulinas 

da instituição, ele é o cálice da ―nova aliança‖, na Didaqué é o ―vinho sagrado de 

Davi‖. (...) A refeição é compreendida como antecipação do banquete no reino de 

Deus. (KOESTER, 2005, p. 102-103)
120

 

Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo descreve a Igreja como sendo o Corpo de 

Cristo (1 Co 12.12). Assim, a comunidade cristã se compararia a um organismo, com mem-

bros dispostos em diferentes funções, mas compromissados uns com os outros através do 

amor (1 Co 12.25-26). Principalmente na epístola aos Colossences, Paulo relata o plano 

cosmológico de Deus de reunir gradativamente todas as coisas em todo o universo debaixo 

do senhorio de Jesus: na Igreja essa reconciliação e submissão se realizam mais concreta-

mente
121

. Essa visão paulina da Igreja está de acordo com a visão de Jesus, que pensava na 

Igreja como entidade escatológica: ―Jesus não pensou exclusivamente no reino de Deus?‖
122

 

Embora a Igreja primitiva primasse pelos ensinos de Cristo de buscar o Reino de Deus 

e Sua Justiça ao invés do poder e das riquezas terrenas (Mt 6.24,33), havia a ameaça do 

gnosticismo, duramente combatido pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. O gnosticismo 

tirava o foco da Igreja em Cristo (eixo cristocêntrico) e o colocava no conhecimento sincré-

tico de todas as tradições religiosas da época, penetrando tanto na filosofia grega como na 

religião judaica. O gnosticismo buscava combinar todas as tradições religiosas desenraiza-

das, reunindo-as num sistema meio filosófico e meio religioso
123

. 

 

1.2- Igreja visível e invisível 

A Reforma é sempre retratada como tendo abalado a unidade da Igreja medieval, dei-

xando ao mundo moderno um legado de uma cristandade dividida. Havia no contexto uma 

busca intensa por uma Igreja verdadeira, em meio à pluralidade de formas e doutrinas ecle-

siais: a busca da Igreja invisível em meio à Igreja visível. 
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Para Strohl, quem primeiro opôs essas duas noções de Igreja (visível e invisível) foi 

Lutero, no sermão sobre excomunhão de 1518. A Igreja invisível asseguraria a salvação, e a 

exclusão da Igreja visível não afetaria a participação na primeira. Os fiéis deveriam se sub-

meter ao poder eclesiástico, porém seu dever mais urgente é ser fiel à verdade, mesmo que 

isso lhes custe a vida
124

. Brunner, porém, lembra das definições de Calvino em suas Institu-

tas da Religião Cristã: ―(...) Calvino quer dizer por Igreja simplesmente a ecclesia invisibi-

lis. A Igreja visível, ao contrário, é relegada por ele à categoria duvidosa do externum sub-

sidium fidei, de um ―meio de salvação‖
125

. 

Sobre os conceitos de Igreja visível e invisível, Strohl, comentando Lutero, assim des-

creve:  

O corpo místico de Cristo existe, realmente, aqui na terra. Mas os homens não po-

dem enumerar-lhe os membros. Para os homens, a Igreja permanece invisível, pois 

só Deus sonda os corações e conhece os que são verdadeiramente tocados pela sua 

graça. Os incrédulos nada sabem dessa Igreja, mas os crentes conhecem-na por 

experiência própria. Aí está a noção que acompanhou Lutero até o fim: a Igreja é o 

resultado real, mas invisível, da Palavra que age mediante suas testemunhas.
126

 

A Igreja visível, dessa forma, são as instituições religiosas, com sua hierarquia, rituais 

e sacramentos. A Igreja invisível pode participar da Igreja visível, mas pode viver à margem 

dela também. Assim, de acordo com suas características, podemos nomeá-las também da 

seguinte forma: 

 O eixo eclesiocêntrico, que seria a Igreja visível; 

 O eixo cristocêntrico, que seria a Igreja invisível. 

Essa classificação é uma conclusão e definição pessoal, motivo maior da persistência 

na pesquisa. Segundo Kivitz: 

―continuo assustado com o acelerado processo de institucionalização da Igreja. E-

videntemente não desejo generalizar, pois Jesus não nos proibiu de julgar, mas nos 

estimulou a discernir. A Igreja, outrora a comunhão de pessoas ao redor do Jesus 

ressurreto, Corpo vivo de Cristo, comunidade da fé e família de Deus (1 Co 12.12-

27; Efe 3.19), foi aos poucos se tornando uma instituição identificada por seus es-

tatutos, suas estruturas (dis)funcionais e prédios suntuosos, e hoje se parece mais 

com um auditório ávido por experiências arrebatadoras e soluções imediatas. As 

pessoas que compõem a Igreja, outrora chamadas ‗irmãos‘, passaram a ser mão-
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de-obra, mala-direta e mercado. Sua principal atividade tornou-se templocêntri-

ca, dirigida unicamente ao crescimento da instituição. Com isso, tivemos a agre-

gação do conceito de representatividade institucional, que se transformasse num 

projeto político, ou seja, uma neoconstantinização.‖
 127

 

Para Maia, os estudos concernentes ao Corpo de Cristo, à Igreja, são denominados e-

clesiologia, doutrina esta relacionada à cristologia, que é o eixo da teologia bíblica. Cristo-

logia e eclesiologia são buscadas na Palavra de Deus, e são contribuições formuladas pela 

Igreja através da história. Esse é o verdadeiro sentido da Reforma quando fala-se da Igreja. 

Quando se trata da Igreja, é natural que se pergunte: ―de qual igreja estamos falando?‖
128

.  

Aqui está o centro e os porquês deste trabalho: a busca contínua de uma redefinição 

do que é Igreja e sua importância na revelação da Palavra de Deus. Assim como nunca foi 

idéia de Lutero fundar uma nova igreja, também não é minha idéia trazer uma nova igreja. 

Historicamente, isso é uma idéia ultrapassada, mas é preciso reconstruí-la, principalmente 

nas bases eclesiológicas e cristológicas. É preciso renascer e discutir qual o foco da teologia 

da Igreja atual. 

O que é verdadeiro para quem confessa o nome de Cristo, também o é para quem faz 

teologia: não se pode ser cristão no isolamento. Por isso, através desta reflexão, busca-se a 

interação da Igreja com as bases históricas.  

Durante a elaboração deste trabalho, tive oportunidades preciosas de diálogo com o 

Prof. Dr. Helmut Renders, da Universidade Metodista de São Bernardo do Campo (U-

MESP), que se mostrou além de professor, um amigo e uma grande influência nos pensa-

mentos e idéias aqui descritos. Renders propôs o termo escatológico ao invés de cristocên-

trico, denotando o foco no Reino de Deus e na volta de Jesus Cristo. Dentro disso, é preciso 

entender que a escatologia não trata só de termos passados ou futuros: ela também faz a 

ligação entre esses dois tempos. 

Segundo Every-Clayton, algumas características importantes da espiritualidade cristã 

sobressaem-se em determinadas épocas da história, ainda que sejam menos valorizadas em 

outras. Essas mudanças são difíceis de detectar, pois são embasadas em tradições e em prá-

ticas espirituais. Desse modo temos as definições dos pressupostos teológicos. O foco está 
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nas mudanças de ênfase ao longo da história, por isso a Igreja brasileira não consegue se 

autodefinir, dentro do espaço de tempo, em relação à sua teologia
129

. 

Com essa definição, podemos entender que a Igreja passa pelo eixo eclesiocêntrico, 

pelo eixo cristocêntrico, e também pelo eixo escatológico, pois dentro do seu contexto tanto 

histórico quanto cultural, ela passa por transformações e mudanças de ênfase. No contexto 

pentecostal e neopentecostal, isso é facilmente observado. Vagamos desde uma análise to-

talmente herética da revelação ao universo mercadológico-midiático da revelação bíblica. A 

escatologia revela, nessa linha do tempo, que vamos da terra ao céu e vice-versa com uma 

simples interpretação bíblica. 

Os dois eixos da Igreja se opõem e se alternam por toda a história, muitas vezes coe-

xistindo em uma mesma época. Ora a Igreja está em seu eixo eclesiocêntrico, como no perí-

odo anterior à Reforma, ora volta-se para o eixo escatológico, como na era dos Reformado-

res. 

O eixo eclesiocêntrico, entendido como a Igreja visível, se opõe ao eixo cristocêntrico. 

Por ser obra humana, na forma de hierarquia, construções, rituais, sofre a ação da corrupção 

com o passar do tempo. Assim como a erosão e o clima transformam negativamente as 

construções com o passar dos anos, a Igreja visível, centrada no eixo eclesiocêntrico, tam-

bém sofre esse tipo de pressão, na forma da deterioração das estruturas eclesiást icas. Onde 

há a mão do homem, há a busca pelo poder terreno, pelo controle das massas. Esse vírus 

tem infectado a Igreja em vários momentos de sua história, desviando a verdadeira adoração 

ao Criador para uma adoração a ídolos humanos, seja instituições religiosas, lideranças ou 

amuletos diversos. A fé deixa de existir, no sentido de se crer sem se ver, passando a haver a 

crença em ―pontos de contato‖: indulgências, amuletos gospel, campanhas de oração, pode-

rosos pregadores ou milagreiros. 

Segundo Brunner, o que conhecemos como a Igreja ou as igrejas resultantes do desen-

volvimento histórico não podem reivindicar ser a ecclesia no sentido do Novo Testamento, 

pois são reflexo de uma transformação contínua, trazendo muitos contrastes com a realidade 

de outras igrejas, pois elas podem apelar para o princípio de que a ecclesia não pode ser 

produzida por uma ação dos homens. Dentro do processo histórico, temos a descrição das 

igrejas da Reforma, que nascem de propósitos contrários, em que a essência está no desejo 
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de uma constante reformação segundo o modelo da ecclesia original. Apesar de todo o 

propósito, a Igreja não consegue fugir da ação humana
130

. 

O eixo cristocêntrico é o contrário de tudo isso. Não é obra humana, e por isso não 

depende de hierarquias eclesiásticas, construções ou rituais criados para promover a apro-

ximação com o Sagrado. Por não ser obra humana, não sofre o processo de deterioração 

com o passar dos tempos, porém carece da diligência em tempo integral, para que suas es-

truturas não se contaminem com idéias de busca de poder terreno. Tem surgido em várias 

épocas da história da Igreja, num movimento natural de retorno à Igreja invisível, porém as 

ambições humanas aos poucos reconstróem os ídolos e o eixo eclesiocêntrico ressurge por 

algum tempo, mas à Igreja invisível sempre urge voltar ao seu lugar de direito, que é ser 

instrumento da vontade do Deus Criador. 

Lutero e Calvino foram dois reformadores que ousaram dar voz aos anseios de uma 

Igreja cristocêntrica em meio à corrupção reinante. Porém, nos dias atuais, mais uma vez se 

vivem tempos como os da Reforma. A história da Igreja é cíclica, alternando-se os eixos 

cristocêntrico e eclesiocêntrico. 

Mais uma vez se ouvem clamores por uma volta ao eixo cristocêntrico. A Igreja visí-

vel, hoje dividida em diversas denominações, mesmo assim mantém certa homogeneidade 

quanto às características que a sinalizam, como em meio ao eixo eclesiocêntrico. Embora 

ditas protestantes, muitas não protestam mais contra as injustiças desse mundo: se confor-

mam com ele, através de teologias como a da prosperidade. Busca-se, primeiro, as demais 

coisas e, quando possível, o Reino de Deus e a Sua Justiça. 

Brunner diz:  

a ecclesia do Novo Testamento é a verdadeira, mas extremamente paradoxal, antí-

tese tanto à anarquia individualista quanto ao coletivismo totalitário. Pertencer à 

ecclesia significa tanto ser submetido à mais alta responsabilidade pessoal quanto 

renunciar a toda existência individual, privada, isolada. Fé em Jesus Cristo é, ao 

mesmo tempo, liberdade e obrigação, e ambos no mais alto grau. Somente é livre 

quem está reconciliado com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo; somente 

é livre quem é completamente dependente de Deus; todo aquele que ‗verdadeira-

mente é livre‘ através do Filho, que o torna dependente do Pai, é inteiramente 

submetido e dedicado à vida de seu próximo, (...) pois Jesus Cristo morreu pelo 

mundo, e não meramente pelos crentes; Ele fez a expiação por toda a humanidade, 

e não pelos crentes apenas (...) essa liberdade e essa obrigação são da essência do 
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Evangelho de Jesus Cristo e da ecclesia do Novo Testamento. Mas o que é cha-

chamado de Igreja na história deixa-nos ver tão pouco, tão pateticamente pouco 

dessa liberdade que é escravidão, e dessa escravidão que é liberdade (...) Essa é a 

razão de que muitos rejeitam ver a Igreja dessa forma, pois somente conseguem 

ver a Igreja movida por seus instintos coletivistas. Esse é o grande equívoco sobre 

a Igreja. A sua definição, a ecclesia, não é uma organização ou instituição, ao con-

trário, a ecclesia é aquela que necessitamos através do Espírito, percebível e pro-

metida pela fé em Jesus Cristo.
131

 

Outro ponto a ressaltar é a pesquisa de meu orientador, o Prof. Dr. Jose Carlos de 

Souza. Em sua tese de doutorado, ele questiona:  

Que tipo de comunidade a Igreja, como Corpo de Cristo, é chamada a ser? Afinal, 

o que é a Igreja? Qual a sua natureza essencial? Qual o seu propósito? Como de-

vem ser as suas estruturas internas, para que ela possa cumprir plenamente o de-

sígnio de Deus para ela? Diante disso, a necessidade de se refletir teologicamente 

sobre a Igreja se impõe quase que naturalmente, levando que em consideração tan-

tos pressupostos da revelação bíblica e da tradição, quanto suas múltiplas manifes-

tações na atualidade
132

. 

Minha pesquisa busca inserir que a Igreja necessita refletir sobre seu papel na socie-

dade como um todo. Qual a importância da Reforma? Lutero, ao intervir no contexto eclesi-

ocêntrico, tira a autoridade humana e devolve a Igreja para o eixo cristocêntrico, no sentido 

de devolvê-la ao povo. Para Strohl: 

O Corpo místico de Cristo existe, realmente, aqui na terra, mas os homens não po-

dem enumerar-lhe os membros. Para os homens, a Igreja permanece invisível, pois 

só Deus sonda os corações e conhece os que são verdadeiramente tocados pela sua 

graça. Os incrédulos nada sabem dessa Igreja, mas os crentes conhecem-na por 

experiência própria. Aí está a noção que acompanhou Lutero até o fim: a Igreja é o 

resultado real, mas visível, da Palavra que age mediante suas testemunhas
133

. 

Para fazer sentido, a teologia e a Igreja devem estar sempre conectadas com o contex-

to social e eclesial, porém não é isso o que vemos. A Igreja passa a ser fruto de escândalos e 

medo, nos dias de Lutero. Ao invés da vida, passa a produzir a morte, de forma cruel e co-

varde, uma eclesiologia que produzia medo, sentimentos de abandono e exploração.  

A grande pergunta era: onde está Deus? 
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No limiar de uma ruptura, pode-se colidir em algumas ocasiões. Ocorre com tradi-

ções, entre ser cristão e ser membro da igreja. Existem circunstâncias nas quais, ao mesmo à 

primeira vista, ―nós não podemos viver com‖ a igreja! Quanto às estruturas, a ordem e as 

instituições eclesiásticas se petrificam, isto é, tornam-se rígidas e inflexíveis. Tem-se a 

pressão de que o modo de vida requerido no Evangelho é impraticável, a não ser fora da 

esfera dominada pela igreja. 

Sob tais condições, não é incomum que defesas inflamadas da instituição se alternem 

como veementes protestos contra ela. Enquanto alguns pleiteiam reformas e outros preferem 

falar em renovação, não poucos se opõem ferrenhamente a quaisquer mudanças. Se, hoje, 

nossos modelos de igreja buscam maior funcionalidade em relação ao espírito da época, 

também cresce o número de pessoas que, a despeito de se mostrarem religiosas de alguma 

forma, consideram as igrejas totalmente desnecessárias, senão, peças fossilizadas de um 

tempo que não há de voltar. Disputas internas põem fim à fraternidade apregoada, e pare-

cem confirmar o sentimento generalizado de descrédito
134

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início deste trabalho, minhas indagações eram: o que é a Igreja? Para que ela exis-

te? A Reforma é para hoje? Necessitamos de uma Reforma ou de uma revolução? Descobri 

que: 

A Igreja existe para atender às necessidades humanas. Afinal, a vida cristã é in-

concebível em isolamento, fora da experiência em comunidade. Contudo, a sua e-

xistência se explica igualmente em função do propósito para o qual foi instituída, a 

saber, o cumprimento das leis de Deus, a realização de obras de misericórdia e de 

piedade pública e privada
135

.  

E também que ―a Igreja é um organismo vivo de piedade e de boas obras, nunca uma 

sem a outra, em serviço fiel a Deus e à humanidade‖
136

. 

Ao término deste trabalho, concluo que não perdi o juízo nem tampouco a fé, minha 

espiritualidade não foi à pique. Tinha por idéia concluída de que necessitamos de uma nova 

Reforma, porém na apresentação de um ensaio deste trabalho, no último Congresso de Ini-

ciação Científica da UMESP, fui indagado por um ouvinte sobre se meu desejo seria por 

uma Reforma ou por uma revolução. Esse foi meu pensamento no decorrer de todo esse 

trabalho, pois o reformismo também é um pressuposto de revolução. 
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Tentei ler textos do marxismo e até descobri um livro de Rosa Luxemburgo, cujo 

tulo é Reforma ou Revolução?, título bastante interessante dentro do contexto deste traba-

lho. A realidade da Igreja brasileira está envolvida em contradições ideológicas e éticas em 

relação à sua práxis, em total contradição à história da Igreja, principalmente no que tange à 

Reforma. 

Para uma transformação ética, só acredito numa real revolução, mesmo que silenciosa. 

Os termos reforma ou revolução podem soar como ultrapassados, pois ―não se colocam pa-

nos novos em odres velhos‖. Nos dias atuais, uma revolução não se encaixa com a mudança 

de paradigmas. O que nos resta é acreditar em uma restauração: restauração de idéias, de 

paradigmas, para que o novo surja a cada dia, pois fica a pergunta: existe alguma igreja sau-

dável? Para isso, é preciso reiniciarmos uma nova teologia prática. 

Dentro dessas pesquisas, recorri ao livro de Casiano Floristán, Teología Práctica, e 

descobri que em muitos pontos necessitamos retornar aos fundamentos da Reforma. Segun-

do Florestán, ―estamos vivendo dias de desacordo com a prática da teologia protestante, e 

nisso nos distanciamos das reflexões de Martinho Lutero, pois para Lutero ‗a verdadeira 

teologia é prática, e seu fundamento é Cristo, cuja morte aprendemos pela fé‘‖
137

. 

Necessitamos rever nossos discursos e a relação com a prática desses discursos. Nisso 

a Igreja tem cometido muitos dos seus equívocos. É preciso nascer a cada dia em nossa teo-

logia prática. 

Nisso me alio ao Pr. Ricardo Gondim, em passagens de seu livro O que os evangélicos 

não falam:  

De que sou incapaz de tolerar que o Evangelho se transforme em negócio e o no-

me de Deus vire uma marca que vende bem. Não consigo mais admirar a grande 

maioria dos formadores de opinião dentro do movimento evangélico (principal-

mente dos que usam da mídia). (...) Concordo que no momento em que o sal perde 

o sabor, nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não 

desejo me sentir parte de uma Igreja que perdeu credibilidade por centralizar sua 

mensagem na promessa irresponsável de prosperidade; que busca se especializar 

na mecânica de fazer preces poderosas; de ensinar a virtude como mero degrau pa-

ra o sucesso. Não suporto conviver em ambientes onde se geram culpa e paranóia, 
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como pretexto de ajudar as pessoas a reconhecer sua necessidade de Deus. Não 

agüento cabrestos, patrulhamentos e cenhos franzidos
138

. 

A Igreja tem alternado os eixos eclesiológico e cristológico, afastando-se e reaproxi-

mando-se do ideal de Cristo com o passar dos anos. Não é fácil sair da zona de conforto 

humano que o eixo eclesiológico traz, na qual as lideranças reinam praticamente absolutas e 

os fiéis se restringem em sustentar toda a estrutura material e obedecer às ordens ou man-

damentos da instituição religiosa. Obedecer cegamente é muito mais fácil do que meditar 

dia e noite nas Escrituras Sagradas, e por isso é tão simples a volta ao eixo eclesiológico. 

Essa, porém, não é a vontade de Deus para Sua Igreja. O Corpo de Cristo deve cami-

nhar de acordo com a Cabeça, na mesma direção, nos mesmos objetivos, e de acordo com os 

Evangelhos e demais Escrituras nunca foi propósito de Cristo fundar uma ―igreja‖ com po-

der terreno, na qual os seres humanos se submetessem uns aos outros, numa hierarquização 

em que uns são melhores ou mais importantes. Em Jesus, todos somos sacerdotes, todos 

temos acesso ao Pai, todos somos verdadeiramente irmãos em Cristo. 

Mais uma vez a Igreja está em meio a uma encruzilhada: é necessário deixar a zona de 

conforto e voltar-se novamente para Cristo. É preciso deixar o poder e as riquezas que esse 

mundo lhe oferece e buscar carregar sua cruz após Cristo. É uma decisão bastante difícil e 

dolorosa, como mostra a história da Igreja, mas que invariavelmente precisa acontecer. 

A Igreja invisível tem proferido clamores tímidos, mas audíveis. Novamente se ouvem 

vozes clamando por uma ―reforma da Igreja na cabeça e nos membros‖. Enquanto a Refor-

ma não vem, é preciso ter esperança e recomeçar o trabalho de reestruturação da Igreja, e 

isso começa primeiramente em mim, em nossos eclesianos, em nossas famílias, em nossos 

bairros, alastrando-se por cidades e nações. Necessitamos despertar, não os teólogos refor-

madores, mas sim homens e mulheres que ainda acreditam na revelação divina, que ainda 

aceitem o desafio de serem agentes da história. 

Precisamos de uma Reforma hoje? É uma pergunta muito difícil de responder. Quando 

iniciei minha pesquisa, buscava encontrar algum pensador ou teólogo que afirmasse a ne-

cessidade de uma Reforma para a Igreja no século XXI. Confesso que não encontrei. Em 

meio à crise de identidade e ao surgimento de novas teologias a cada dia, a Igreja novamen-

te perdeu o rumo, fazendo com que novamente o eixo cristológico, apresentado pelos re-

formadores e pelos Pais da Igreja, se perdesse ao longo do tempo. Novamente, as Escrituras 

                                                 

138
 GONDIM, Ricardo. O que os evangélicos não falam: dos negócios à graça, do desencanto à esperança. Viço-

sa: Ultimato, 2006, p. 109. 



 

 

54 

perdem espaço para as liturgias voltadas às emoções e ao sensacionalismo e fenômenos 

sobrenaturais. A Palavra de Deus não é mais pregada em muitos cultos, e quando é, é de 

forma adulterada ou ensinada com o intuito de promover lucro. Temos uma igreja voltada 

para o ser humano. Não há lugar para o Sagrado. Tradição é uma palavra que causa repulsa, 

pois é entendida como retrocesso. A Reforma é para hoje? Os ensinamentos de Lutero e 

Calvino são para hoje? O que dizer quando até mesmo as igrejas históricas estão se deixan-

do levar pela ―onda do poder e do espírito consumista‖, deixando de lado suas tradições e 

contexto histórico? 

É chegada a hora da quebra dos paradigmas, para que a Igreja volte ao eixo cristológi-

co é preciso rever o nosso cristianismo, e a meu ver isso é uma revolução. É preciso um 

novo cristianismo para um novo mundo. Essa revolução nasce a cada dia.  

Quatrocentos e oitenta e nove anos depois, ao vermos a igreja ―protestante‖ navegar 

por mares incertos e perigosos, O lema Eclesia reformata, semper reformanda, deve estar 

sempre ecoando em nossos ouvidos, chamando-nos à responsabilidade de sempre cami-

nharmos segundo a Palavra, sem nos deixarmos levar por ventos de doutrinas e movimentos 

que tentam transformar a Igreja de Cristo, num circo eclesiástico, nas mãos de líderes ines-

crupulosos, que manipulam o povo ao seu bel prazer, tudo isso em nome de Deus!Fica lan-

çado aqui o nosso desafio.  

Na última edição da Expocristã em São Paulo (feira de novidades e produtos cristãos), 

houve um protesto solitário de uma mulher que vestiu uma camiseta ironizando uma falsa 

profecia proferida por um pastor pentecostal americano, e endossada por um importante 

pregador pentecostal brasileiro (profecia mais conhecida como ―unção financeira dos R$ 

900,00‖). O protesto foi divulgado em um blog na internet, e em pouco tempo repercutiu 

nesse meio
139

, dando espaço para um novo protesto, nos mesmos moldes, a ser realizado 

durante a próxima Marcha para Jesus paulista, evento patenteado por uma denominação 

neopentecostal fortemente incutida no eixo eclesiológico e que ocorrerá em pleno dia de 

finados, talvez expressando subliminarmente o atual estado espiritual de boa parte das igre-

jas evangélicas brasileiras
140

.  

Nesse novo protesto silencioso do dia 2 de novembro de 2009, no qual seus partici-

pantes estamparão em camisetas o ensino de 1 Tm 6.10 (―o amor ao dinheiro é a raiz de 
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todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé‖), é provável que se levantem 

novos Luteros e Calvinos, homens e mulheres dispostos a enfrentar a estrutura eclesiást ica a 

fim de trazer à tona novamente o culto puro e simples a Deus, na forma ensinada por Cristo 

e pelos apóstolos. Assim como na época da Reforma, as mudanças não ocorrerão abrupta-

mente, mas a semente para uma nova volta da Igreja ao eixo escatológico será lançada. 

 

“Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edifica-

das; e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo.” – 

Atos 9.31 
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