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 Protestantismo é, ao lado do Catolicismo, um dos 

grandes ramos do Cristianismo. O nome 
“protestante” provém dos protestos dos cristãos do 
século XVI contra as práticas da Igreja Católica. Em 
alguns países, especialmente no Brasil, o termo 
“protestante” é substituído por “evangélico. 



 
O movimento protestante surgiu na tentativa de 

Reforma da Igreja Católica iniciada pelo monge 
agostiniano Martinho Lutero, no século XVI. Os 
motivos para esse rompimento incluíram 
principalmente as práticas ilegítimas da Igreja 
Católica, além da divergência em relação a outros 
princípios católicos, como a adoração de imagens, o 
celibato, as missas em latim, a autoridade do Papa, 
entre outros. 



 
 Sua doutrina, salvação pela fé, foi considerada 

desafiadora pelo clero católico, pois abordava 
assuntos considerados até então pertencentes 
somente ao papado. Contudo, esta foi plenamente 
espalhada, e suas inúmeras formas de divulgação 
não caíram no esquecimento, ao contrário, suas 
idéias foram levadas adiante e a partir do século XVI, 
foram criadas as primeiras igrejas luteranas.  

 

Ideias e doutrina  
 



 

   Foi um sacerdote agostiniano e 

professor de teologia alemão precursor 

da Reforma Protestante. Veementemente 

contestando a alegação de que a liberdade da 

punição de Deus sobre o pecado poderia ser 

comprada, confrontou o vendedor 

de indulgências Johann Tetzel com suas 95 

Teses em 1517. Sua recusa em retirar seus 

escritos a pedido do Papa Leão X em 1520 e 

do Imperador Carlos V na Dieta de 

Worms em 1521 resultou em 

sua excomunhão pelo papa e a condenação 

como um fora-da-lei pelo imperador. 

Martinho 
Lutero 
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 Lutero ensinava que a salvação não se consegue apenas com boas 

ações, mas de um livre presente de Deus, recebida apenas pela 

graça através da fé em Jesus como um redentor do pecado. Sua 

teologia desafiou a autoridade papal na Igreja Católica Romana, 

pois ele ensinava que a Bíblia é a única fonte de conhecimento 

divinamente revelada e opôs-se ao sacerdotalismo, por considerar 

todos os cristãos batizados como um sacerdócio santo.Aqueles que 

se identificavam com os ensinamentos de Lutero eram 

chamados luteranos. 

Missão 
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Apoio da Nobreza 



 

Lutero não renunciou a defesa das 95 teses – 
fundindo assim do CLERO para a tradução da bíblia.  



 

A IGREJA pressionava o povo para a 
compra de INDUGENCIAS. 



 

Contra o Celibato. 



 Sua tradução da Bíblia em outros idiomas que não o latim) 

fez o livro mais acessível, causando um impacto 

gigantesco na Igreja e na cultura alemã. Promoveu um 

desenvolvimento de uma versão padrão da língua alemã, 

adicionando vários princípios à arte de traduzir, e 

influenciou a tradução para o inglês da Bíblia do Rei 

James.[4] Seus hinos influenciaram o desenvolvimento do 

ato de cantar em igrejas. Seu casamento com Catarina von 

Bora estabeleceu um modelo para a prática do casamento 

clerical, permitindo o matrimônio de padres protestantes. 
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 Indulgência: Compra da Salvação; 

 Simonia: é a venda de "favores divinos", benções, 
cargos eclesiásticos, promessa de prosperidade 
material, bens espirituais, coisas sagradas, etc. em 
troca de dinheiro. 

 

 


