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REFORMA E CONTRA-REFORMA 
 

CRONOLOGIA 

1514 
O Papa Leão X 
publica a “A Bula 
das Indulgências”. 

1517 

Lutero afixa as 
suas Noventa e 
Cinco Teses Contra 
as Indulgências – 
início da Reforma. 

1521 
Lutero é 
excomungado.  

1522 

Lutero publica a 
Bíblia em alemão. 
Difunde a sua obra 
recorrendo à 
imprensa, 
recentemente 
criada. 

1534 

Conclusão da 
tradução da Bíblia 
para alemão 
(Antigo 
Testamento). 

1536 

Introdução do 
Luteranismo na 
Dinamarca e na 
Noruega. 

1555 

Paz de Habsburgo: 
concedida 
liberdade religiosa 
no Império 
Alemão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Lectivo 2010/2011 
 

HISTÓRIA 
 

8º ano 
 

Ficha de Apoio nº 10 

As Críticas dos Humanistas 
Eis os soberanos Pontífices, os cardeais e os bispos […]. Hoje […] estes pastores não fazem nada 
senão alimentar-se bem. Deixam o cuidado do rebanho ao próprio Cristo [...]. Esquecem que o 
nome bispo significa labor, vigilância […]. Estas qualidades servem-lhes para deitar mão ao dinheiro 
[…]. Se os Soberanos Pontífices, que estão no lugar de Cristo, se esforçassem por imitá-lo na sua 
………………………….. pobreza, nos seus trabalhos, na sua sabedoria, na sua cruz e no 
…………………………..    desprezo da vida […] não seriam os mais infelizes homens? 
 

Erasmo de Roterdão, Elogio da Loucura 

Mapa da Europa com a localização dos principais pontos onde houve 
distúrbios/revoltas religiosas e do local onde se o Papa reuniu Bispos e 
Cardeais para o Concílio de Trento (reunião onde foram tomadas, pela Igreja 
Católica, medidas para remediar os problemas da Igreja e combater o 
Protestantismo). Estão ainda assinaladas as regiões onde Católicos e 
Protestantes (Luteranos, Calvinistas e Anglicanos) dominavam.  

Consulta as rubricas conceitos e personalidades em  

http://profpedroemfronteira.wordpress.com  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calvinistas: 
. Bíblia como fonte de fé; 
. Salvação pela fé e 
predestinação 
. Celibato do clero não 
obrigatório 
. Rejeição da autoridade do 
Papa (passa para a liderança do 
rei) 
. Sacramentos: baptismo e 
Eucaristia 
. Culto: Leitura da Bíblia, 
Sermão e Eucaristia (é 
eliminado o culto da Virgem 
Maria e dos Santos) 
 

Concílio de Trento 

Reforma Protestante 

O TEMPO DAS REFORMAS RELIGIOSAS (Europa, século XVI) 

Luteranismo 

Condenação dos costumes e 
crítica à autoridade da Igreja 

Companhia 
de Jesus 

Reafirmação dos 
princípios 

fundamentais 

Reforma Católica 

Reacção da Igreja Católica 
 

Índex 

Renovação 
Interna 

Anglicanismo 

Calvinismo 

Contra-Reforma 

Inquisição 

Luteranos: 
. Bíblia como fonte de fé; 
. Salvação pela fé (e não na 
prática de boas obras) 
. Celibato do clero não 
obrigatório (qualquer crente 
pode ser ministro do culto) 
. Rejeição da autoridade do 
Papa (passa para a liderança 
do rei) 
. Sacramentos: baptismo e 
Eucaristia 
. Culto: Leitura da Bíblia, 
Sermão e Eucaristia (é 
eliminado o culto da Virgem 
Maria e dos Santos) 
 

Anglicanos: 
. Bíblia como fonte de fé; 
. Salvação pela fé e 
predestinação 
. Celibato do clero não 
obrigatório (qualquer crente 
pode ser ministro do culto) 
. Rejeição da autoridade do 
Papa (o rei é o chefe da Igreja) 
. Sacramentos: baptismo 
. Culto: Supressão da 
Eucaristia mas mantendo a 
pomposidade das cerimónias) 
 

Novas Igrejas Protestantes 


