Reforma Protestante

A Reforma Protestante foi um movimento religioso, político e econômico que contestava a
estrutura e os dogmas da Igreja Católica.
Não foi um movimento homogênio, em cada região assumiu características específicas.
Houve a formação de várias correntes, dentre elas: o Luteranismo, Calvinismo e o
Anglicanismo.

A Reforma de Lutero – Luteranismo:
na
Inconformado com a venda de indulgências (perdão aos pecados), Martinho Lutero fixou na
porta da igreja um panfleto com 95 teses que denunciava os abusos da Igreja e condeva
várias práticas adotadas, orientadas pelo papado.
As suas idéias foram apoiadas pela nobreza germânica, que estavam aflitos em se libertar
das influências do Papa e do Imperador, aproveitando-se para confiscar as terras da Igreja
em seus domínios.
A nobreza inúmeras vezes tentou unificar o poder nas regiões do Sacro Império, gerando
uma enorme crise. Lutero foi condenado pela Igreja católica por heresia, porém continuou
atraindo a simpatia dos monges.
Em 1555 foi firmada a Paz de Augsburg, onde ficou decidido que cada príncipe decidiria que
religião adotar em seus domínios.
Os princípios da Reforma Protestante de Lutero são:
- A salvação só é alcançada pela fé em Jesus Cristo
- A relação de fiéis e Deus é direta sem a intervenção de nenhum sacerdote.
- Qualquer um pode ler e interpretar a Bíblia, pois com fé toda interpretação é
verdadeira.
- A Bíblia é a única fonte de fé e da palavra de Deus, é o único objeto sagrado.
- Manutenção de dois sacramentos: batismo e eucaristia.

Reforma de Calvino – Calvinismo:
A partir das idéias de Lutero, o protestantismo foi adotado em outras partes da Europa com
algumas variações.
O Calvinismo foi uma delas, adotado na Suíça por João Calvino.
Foi criada a doutrina da predestinação, na qual acreditava-se que a salvação não dependia
dos fiéis, mas em Deus, que escolhe previamente as pessoas que devem ser salvas.
Pregava também que as atividades comerciais e financeiras eram vistas com bons olhos por
Deus e que o fiel calvinista deveria dedicar-se ao trabalho e à família e precisava levar uma
vida simples sem luxo para que pudesse receber o sinal da predestinação.

O calvinismo atendia as demandas da burguesia.

Reforma Inglesa – Anglicanismo

O rei da Inglaterra, Henrique VIII queria divorciar-se de sua esposa, porém o papa era contra
essa separação.
Esse fato somado à motivos políticos e econômicos como escapar do controle do papa,
submeter a Igreja ao Estado e tomar as terras da Igreja, fez com que o rei rompesse com o
papado e fundasse uma nova Igreja.
Em 1534, pelo Ato de Supremacia, Henrique criou uma Igreja nacional, da qual passou a ser
o chefe.
Contudo, a Reforma Anglicana foi concluída por Elizabeth I, que adotou parte da doutrina
calvinista, conservando a hierarquia episcopal e parte do cerimonial católico.

