Correção dos Exercícios Complementares – Reforma Protestante e Reforma Católica
Capítulo 5 e 6
1- Ao longo da Idade Média, o cristianismo afirmou-se como a principal religião europeia e conseguiu manter certa unidade.
Quais os princípios que eram base desta unidade?
Resp.: A unidade da Igreja Católica na Idade Médias se baseava na: infalibilidade, ou seja, a igreja e o Papa não
cometiam falhas; o papel da Igreja era de intermediação entre os leigos e Deus; para se alcançar a salvação seria
necessário seguir as orientações do clero; e a aceitação de uma série de pontos doutrinais denominados dogmas.
2- Defina:
a)- Dogma – eram regras da Igreja Católica
b)- Heresia – ideias ofensivas à religião cristã que se opunham à verdadeira fé, ou seja, crime contra fé Católica.
c)- Indulgências – documento criado pela Igreja Católica que eliminava os pecados de quem poderia comprar, ou
seja, era venda do perdão dos pecados.
d)- Relíquias de Santos – objetos (pedaços de ossos, tecidos ou madeira) atribuídos a algum santo, como amuleto
sagrado.
e)- 95 Teses – documento criado por Martinho Lutero, que apresentava críticas ao comportamento da Igreja e sues
desvios de conduta.
f)- Contrarreforma – é o termo utilizado por aqueles que destacam a reação aos cultos evangélicos, ou seja, foi a reação
da Igreja Católica com relação a Reforma.
3- Identifique o nome dos primeiros reformadores antes de Lutero.
Resp.: Antes de Lutero, os primeiros que tentaram realizar a reforma religiosa foram: Francisco de Assis em1209,
John Wycliffe e João Huss no século XV.
4- Relacione o desenvolvimento da impressa e as críticas ao clero nos séculos XV e XVI.
Resp.: Com a divulgação e impressão dos primeiros livros, principalmente a bíblia ajudou a divulgar as críticas as
atitudes corruptas da Igreja Católica.
5- Aponte as causas da Reforma Religiosa.
• Resp.: Abandono dos ideais do Cristianismo Primitivo.
• Venda de indulgências (venda do perdão e de objetos “sagrados”).
• Festas, luxos e gastos.
• O celibato não sendo respeitado.
• Papas que não sabiam rezar uma missa.
• Interesses da burguesia
• Insatisfação dos Reis.
6- Quem era Lutero e qual a sua ligação com a Reforma Religiosa?
Resp.: Era monge e teólogo da Igreja Católica, dava aulas na Universidade de Wittenberg, no Saxônia, atual
Alemanha, ele não concordava com a venda de Indulgência e muito menos com a venda das Relíquias de Santos.
Lutero não acreditava que os pecados pudessem ser absolvidos pelas ações humanas, para ele somente a bonde
divina seria capaz de perdoar as falhas humanas. Em outubro de 1517, ele escreve as 95 Teses, um documento que
criticava as atitudes da Igreja Católica.
7- Em 1530 Lutero e Felipe Melanchethon, redigiram a Confissão de Augsburgo, que se transformou na doutrina da Igreja
Luterana. Identifique os princípios da Igreja Luterana.
• Resp.: O sacerdócio universal- qualquer pessoa poderia ser interpretar os textos sagrados e ser sacerdote de si
mesmo;
• A salvação pela fé, rejeitando a salvação pelas obras que a Igreja pregava;
• A abolição do celibato dos sacerdotes;
• A eliminação dos sacramentos, ou seja, benção aos fiéis, como exceção do batismo e da eucaristia;
• A substituição nas celebrações do latim pela língua germânica;
• A rejeição da hierarquia do clero.
8- Caracterize o movimento dos Anabatistas.
Resp.: Seus seguidores questionavam o poder dos mais ricos, acusando-se de impedir a difusão da palavra de Deus.
Pregavam a formação de comunidades de “homens iluminados”, completamente livres de hierarquias, guiados pelos
Espírito Santo. Pessoas que partilhariam seus bens, que deveriam promover a igualdade social e ser submetidas a
um novo batismo: um batismo de adultos. Por isso, ficaram conhecidos como anabatistas.
9- Quem foi João Calvino e qual sua importância na Reforma Religiosa?

Resp.: É considerado o segundo patriarca da Reforma Protestante. Era francês, descendente de uma família
burguesa suíça. Católico, estudou Humanidades e Direito e tornou-se conhecedor da língua e literatura latina. Ainda
jovem, foi influenciado pela obra de Lutero e tornou-se um dos mais contundentes críticos da Igreja de Roma.
Calvino funda a Igreja Calvinista em 1536, que era semelhante ao luteranismo.
10- Em 1536 Calvino registrou sua doutrina na Obra Instituição da Religião Cristã que era semelhante ao luteranismo.
Identifique as propostas do Calvinismo.
• Resp.: Aceitação exclusiva das sagradas escrituras como instrumentos para conhecer a verdade divina;
• Predestinação – desde o nascimento, as pessoas estão destinadas por Deus à salvação ou à condenação eterna,
independentemente de suas obras no mundo material;
• Eliminação das imagens de santos e das cerimônias pomposas no culto.
11- Identifique a relação da Teoria da Predestinação de Calvino com o desenvolvimento do Capitalismo.
Resp.: O Calvinismo com a sua teoria de predestinação, foi o mais forte incentivo ideológico ao desenvolvimento
capitalista, pois ensinava que o lucro não era pecado e que a única maneira de alguém saber se estava predestinado
a salvação era obter êxito nas relações econômicas por meio do trabalho árduo e disciplinado.
12- Caracterize o nascimento da Igreja Anglicana, com suas particularidades.
Resp.: A Igreja Anglicana, diferentemente a Luterana e da Calvinista nasceu da divergência entre o rei Henrique
VIII da Inglaterra e o Papa Clemente VII. O rei procurou o Papa para pedir a anulação do seu casamento com
Catarina de Espanha, o que não foi autorizado, aproveitando-se da situação o Parlamento Inglês cria o Ato de
Supremacia, em 1534, criando a Religião Anglicana, que transformava o rei no chefe supremo da Igreja da
Inglaterra, retirando do papa de Roma o controle e o poder sobre os eclesiásticos ingleses.
13- Por que os protestantes se auto determinavam “reformadores” ou “evangélicos”.
Resp.: Os protestantes se autodeterminaram “reformados” ou “evangélicos”, porque no início o próprio Lutero
desejava a realização de um concílio reformador que corrigisse os erros dos sacerdotes e dos papas e que recuperasse,
em sua visão, a autêntica fé cristã.
14- Quem foi Erasmo de Roterdã e qual sua ligação com a Reforma Religiosa.
Resp.: Erasmo de Roterdã, era um monge da Igreja Católica que criticou duramente seus companheiros de ofício
sagrado e também defendia a necessidade de mudanças de comportamento da Igreja do Roma.
15- Caracterize o Concílio de Trento e quais suas mudanças.
Resp.: composto por representantes de várias regiões da Europa, objetivava fortalecer o poder papal e esclarecer
os católicos acerca das questões levadas pelos evangélicos. O concílio tomou providência para moralizar o clero e
fortalecer a autoridade da hierarquia católica, definindo mudanças como:
• Proibição da venda de indulgência;
• Obrigatoriedade dos clérigos de fazerem seus estudos nos seminários antes de serem ordenados;
• Proibição de vendas dos cargos do alto clero;
• Manteve o latim como a língua litúrgica e dos textos bíblicos;
• Reafirmou a infalibilidade do Papa;
• A proibição do casamento para o clero;
• A validade das práticas piedosa e os sacramentos para salvação das almas
16- Escreva sobre a Inquisição.
Resp.: É um grupo de instituições dentro do sistema jurídicos da Igreja Católica Romana, cujo objetivo é combater
a heresia. Começou sua atuação no século XII na França para combater a propagação do sectarismo religioso, em
particular, em relação aos cátaros e valdenses. No final da Idade Média e início do Renascimento, o conceito e o
alcance da Inquisição foi significativamente ampliado em resposta à Reforma Protestante e a Contrarreforma
Católica.
17- Identifique as Consequências da Reforma Religiosa.
Resp.:
❖ Pôs fim ao monopólio espiritual da Igreja Católica;
❖ Estimulou o desenvolvimento capitalista;
❖ Impulsionou à alfabetização;
❖ Intolerância das artes e da ciência – publicação do Index;
❖ Guerra sangrentas em quase toda a Europa.

