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Conteúdo:

RENASCIMENTO CULTURAL

ATIVIDADE:

1. Qual a  principal diferença entre  Antropocentrismo e  
Teocentrismo?
2. Quais as principais características  do  movimento 
Renascentista?
3. Quais os ideais defendidos pelos  Humanistas?
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Conteúdo: Reforma Religiosa;

Objetivos: 

- Compreender o imaginário da sociedade medieval;
- Refletir sobre o impacto do processo em que a Igreja Católica gerou 

no mundo ao ter os seus dogmas questionados pela primeira vez;

Recursos extras : Imagens e Vídeos. 



"Mapa do Inferno" de Botticelli.
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- “MONOPÓLIO RELIGIOSO DA IGREJA CATÓLICA;

- MAIOR INSTITUIÇÃO RELIGIOSA E FINANCEIRA DA ÉPOCA;

- O CLERO CATÓLICO EXERCIA FORTE INFLUÊNCIA CULTURAL E IDEOLÓGICA 

NA SOCIEDADE MEDIEVAL. 



No século XVI a Europa foi 
abalada por uma série de 

movimentos religiosos 
que contestavam 

abertamente os dogmas 
da igreja católica e a 
autoridade do papa. Do que se tratava a Reforma 

Protestante?
https://www.youtube.com/watch?v=IHDNhEwakHY
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FINAL DA IDADE MÉDIA:

- CRESCIMENTO DO COMÉRCIO E DA VIDA URBANA.
- SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADE – HUMANISMO.
- SURGE A CLASSE SOCIAL BURGUESA.
- MENTALIDADE MAIS RACIONAL, MENOS RELIGIOSA.
- IDEIA DE RIQUEZA MONETÁRIA (CAPITAL).
- CONDENAÇÕES DA IGREJA ÁS PRÁTICAS MERCANTIS.
- CRISE DO SÉCULO XIV: GUERRA, FOME, DOENÇAS, MORTES.
- CLERO IMPOTENTE PARA ‘RESPONDER’ AOS PROBLEMAS.
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➢ Venda de indulgências pela Igreja Católica (absolvição dos pecados);

➢ Venda de “relíquias sagradas”;

➢Corrupção do Clero;

➢ Renascimento;

➢Maior difusão da Bíblia e textos humanistas graças a invenção da imprensa;

➢ O processo de centralização política: interessava aos reis o enfraquecimento
da autoridade papal;

➢O desejo em possuir terras leva os campesinos a apoiar a Reforma;

➢A condenação da usura pela Igreja feria os interesses da burguesia comercial;
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•Fundador: Martinho Lutero (professor de Teologia
na Universidade de Wittenberg – Saxônia);
•95 teses de Lutero (1517):

-Condena os abusos e os dogmas da Igreja;
-Contra o uso do latim nos cultos;
-Critica a hierarquia da Igreja e o celibato;
-Se opõe ao culto de santos, Virgem Maria e
imagens;
-Critica a ostentação de luxo e riqueza do alto
clero. Fonte: stoodi. com



10

Basílica de São Pedro em Roma – Itália.

• Lutero excomungado pelo papa Leão X;
•Lutero condenado à execução pelo imperador
Carlos V (Dieta de Worms);
•Lutero recebe a proteção do príncipe da
Saxônia, Frederico, o Sábio;
•Lutero traduz a Bíblia para o alemão;
•Lutero recebe o apoio dos príncipes alemães
(Liga de Smalkalde) contra o imperador Carlos V
(que tenta impor o catolicismo aos príncipes):

o Objetivo: libertar seus territórios do
poder papal e do poder de Carlos V.
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• Salvação pela fé;
• Culto simples em língua nacional;
• 2 sacramentos: batismo e eucaristia;
• Consubstanciação;
• Bíblia: livre interpretação e fonte de fé;
• Relação direta entre Deus e o fiel (por meio

das orações);
• Supressão do culto aos santos e imagens.

“Deve-se doar com a alma livre, simples, 
apenas por amor, espontaneamente!”

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/historia
/lutero-o-monge-rebelde.
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https://pt.slideshare.net/lutero-
e-a-reforma-protestante.



indulgências
https://www.youtube.com/watch?v=FUKscWol4xU
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01. (PUC-PR) Nos começos do século XVI teve início a Reforma
Religiosa, com a atuação de Martinho Lutero, monge agostiniano,
então em Wittenberg. Sobre as causas desse movimento, é
correto afirmar:

I – Os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosa de firmar
sua atividade capitalista de obter lucros, limitados pela Igreja e
indicativos de pecado.

II – Um sentimento nacionalista surgira na Alemanha e Norte da
Europa, passando o papa a ser visto como um estrangeiro a
interferir em assuntos internos.
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III – Em matéria de religião ocorreu o abuso de setores do clero, com a exploração
das “relíquias sagradas” e venda de indulgências.
IV – O documento inicial que desencadeou a Reforma Luterana foi a Declaração de
Augsburgo, redigida por Felipe Melanchton.
V – Ao tempo do início da Reforma Luterana era papa Júlio II, mecenas do
Renascimento e que interpretou o ato de rebeldia de Lutero como uma simples
querela de agostinianos contra dominicanos.

Estão corretas:
III, IV e V.
I, II e V.
Apenas II e III.
Apenas III e V.
Apenas IV e V.
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02. (UFRN) No século XVI surgiu, na Europa, um movimento de caráter religioso,
político e econômico que deu origem à Reforma protestante, iniciada como uma
reação:
A) ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava o
desenvolvimento das atividades mercantis, condenados pela Igreja Católica.
B) à crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do
luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas.
C) à teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta, na
salvação pela fé e no livre exame da Bíblia.
D) ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista cuja consolidação
representava o apoio à teoria da supremacia e do universalismo do poder papal.
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•Fundador = João Calvino (teólogo francês);

Doutrina calvinista
•Salvação = predestinação;
•Culto simples (apenas comentários bíblicos);
•Uso das línguas nacionais;
•2 Sacramentos: batismo e eucaristia;
•Livre interpretação da Bíblia;
•Supressão do culto aos santos e imagens;
•Legitimação dos valores burgueses:
•Amor ao trabalho, espírito de economia e enriquecimento são 
indícios da escolha divina para a salvação.

www.wikiwand.com
upload.wikimedia.org
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Origens
•Inglaterra;
•Fundador: rei Henrique VIII (Dinastia Tudor);
•Ato de Supremacia (1534):
✓Rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica;
✓Rei = chefe supremo da Igreja Anglicana;
✓Confisco dos bens da Igreja Católica na Inglaterra.

Fatores
•O papa Clemente VII nega o pedido de anulação do casamento do rei 
Henrique VIII com Catarina de Aragão;
•Igreja Católica e o papa = obstáculos para a consolidação do 
absolutismo de Henrique VIII.
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Filme A OUTRA (2008):
É um relato fictício das vidas 
das aristocratas do século XVI, Maria 
Bolena, amante do rei Henrique VIII e sua irmã Ana 
Bolena, que se tornou a segunda esposa malograda 
do monarca, apesar de muita história ser distorcida.

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Other_Boleyn_Girl

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocratas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Bolena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_VIII_de_Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Bolena
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Doutrina anglicana

•Salvação pela predestinação;

•Fim do celibato;

•Uso da língua inglesa;

•Manutenção da hierarquia eclesiástica;

•Preservação da liturgia católica;

•7 sacramentos católicos.


