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►A reforma religiosa ocorreu no século XVI. 

►Foi um movimento de ruptura da Igreja 
Católica, que deu origem a outras igrejas 
cristãs. 

►A reforma aconteceu, inicialmente, em três 
países: 

- Alemanha 

- Suíça 

- Inglaterra 





LUTERO 

►Martinho Lutero foi um monge alemão. 

►Ele foi o primeiro reformador a ter sucesso. 

►Lutero questionava a ação da igreja, 
fazendo duras críticas à venda de 
indulgências, de relíquias sagradas e a 
simonia. 

►Colocou estas e outras críticas nas suas 95 
teses.  





►Foi expulso da Igreja e excomungado pelo 
papa. 

►Lutero, com a proteção dos nobres alemães, 
fundou a Igreja Luterana Alemã. 

►Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma 
língua nacional popular (o alemão). 

 





JOÃO CALVINO 

►Desenvolveu suas idéias religiosas na Suíça. 

►Segundo o calvinismo, as pessoas nasciam 
predestinadas à salvação. 

►Podia-se reconhecer um predestinado pelas 
seguintes qualidades: trabalhador, 
poupador, seguidor da Bíblia.  

►Ao reconhecer as virtudes do trabalho, o 
lucro e a prosperidade material teve um 
grande apoio da Burguesia. 





HENRIQUE VIII 

►Henrique VIII, rei da Inglaterra, fez a reforma 
anglicana. 

► Ele rompeu com a Igreja Católica para poder se 
separar e casar novamente.  

►No entanto, sua real intenção era confiscar as 
terras e os bens da Igreja para poder fortalecer a 
monarquia e consolidar seu poder. 

►No anglicanismo (Igreja Anglicana), o rei (ou 
rainha) é chefe da igreja. 



► Henrique VIII casou-se 
seis vezes. 

1 - Catarina de Aragão: foi 
banida da corte e morreu 
de tristeza 

2 - Ana Bolena: foi acusada 
de traição e executada 

3 – Jane Seymour: morreu 
de parto 

4 - Ana Cleves: divorciou-de 
dela depois de seis meses. 

5 – Catarina Howard: traiu o 
rei e foi executada. 

6 – Catarina Parr: Ficou 
viúva 

 



A REAÇÃO DA IGREJA 

►A Igreja Católica reagiu à reforma através 
do CONCÍLIO DE TRENTO. 

► O Concílio de Trento foi uma reunião de 
todos dos líderes da Igreja Católica em 
busca de soluções para a impedir a 
expansão do protestantismo. 

►Dentre as medidas tomadas pela Igreja, 
destacam-se: 





- A criação do Tribunal do Santo Ofício 

- Manter os dogmas da Igreja, os sete 
sacramentos e a hierarquia do clero. 

- Confirmar o celibato. 

- Acabar com os abusos (indulgências, venda 
de relíquias, simonia, etc) 

- A criação da Companhia de Jesus. 




