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A CRISE DA IGREJA (CONTESTAÇÃO E RUPTURA):

CAUSAS:

. A interferência da Igreja e dos papas em assuntos políticos;

. O papas comportavam-se como príncipes e levavam uma vida de luxo e ostentação;

. O acesso aos altos cargos eclesiásticos, devido aos altos rendimentos que 

proporcionavam, era muitas vezes atribuído  (e mesmo comprado) a pessoas sem qualquer 

vocação religiosa (simonia)

. Muitos padres e monges tinham uma vida imoral (vários tinham mulheres e filhos, 

contrariando o voto de celibato).

. A formação dos padres era considerada pobre.



A CRISE DA IGREJA (CONTESTAÇÃO E RUPTURA):

CAUSAS:

 “No dia 20 de Setembro de 1492, o papa Alexandre VI nomeou vinte 

cardeais, […] entre os quais o seu próprio filho, César Bórgia; e também o 

filho de Gabriel de Cesarini, irmão do seu genro; e ainda um elemento da 

família Farnese, parente da bela Júlia, sua amante; e muitos outros. Graças 

a estas nomeações, segundo se diz, Alexandre VI recebeu mais de cem mil 

. A interferência da Igreja e dos papas em assuntos políticos;

. O papas comportavam-se como príncipes e levavam uma vida de luxo e ostentação;

. O acesso aos altos cargos eclesiásticos, devido aos altos rendimentos que 

proporcionavam, era muitas vezes atribuído  (e mesmo comprado) a pessoas sem qualquer 

vocação religiosa (simonia)

. Muitos padres e monges tinham uma vida imoral (vários tinham mulheres e filhos, 

contrariando o voto de celibato).

. A formação dos padres era considerada pobre.

ducados.” 

Stefano Infessura, Diário da Cidade de Roma, Século XVI



Séc. XIV e XV

John Wyclif 

(Inglaterra)

Jan Hus       

(Rep. Checa)

Girolamo 

Savonarola 

(Itália)

Thomas More

Erasmo de Roterdão



Papa Leão X

Bula das Indulgências

Martinho Lutero

Afixa, na igreja de Wittemberg, as

“95 TESES CONTRA AS INDULGÊNCIAS”(1517)



Princípios da Igrejas Protestantes:

Luteranos: Calvinistas: Anglicanos:

. Bíblia como fonte de fé;

Martinho Lutero (Alemanha) João Calvino (França/Suíça) Henrique VIII (Inglaterra)

. 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)

. 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)

. 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)





Qual foi a reacção da Igreja Católica face ao avanço do 
Protestantismo?

- A Reforma Católica, um movimento de renovação interna 

iniciado com o Concílio de Trento (1545-1563)

- A Contra-Reforma, um movimento de combate às ideias 

protestantes e a todas as formas de heresia, o qual teve protestantes e a todas as formas de heresia, o qual teve 

como principais meios a criação de novas ordens religiosas, 
como a Companhia de Jesus, a Inquisição e o Index.



A Reforma Católica

O papa Paulo III reuniu o 

Concílio de Trento para 

analisar as críticas que eram 
feitas à Igreja Católica. De um 

modo geral, os cardeais e 
bispos reunidos optaram por bispos reunidos optaram por 

não fazer grandes alterações…



CONCÍLIO DE TRENTO

- A importância da fé e das boas obras para a salvação 

do Homem;

- O papel da Bíblia e da Tradição da Igreja como fonte 

da verdade;da verdade;

- Os sete Sacramentos e o culto da Virgem e dos 

Santos;

- Foi restabelecida a autoridade da Santa Sé sobre o 

mundo católico;

Assim, através da Reforma Católica, a Igreja de Roma reafirmou a sua 
doutrina tradicional…



CONCÍLIO DE TRENTO

- Foram criados seminários para melhorar a formação 
dos membros do clero;

- Foi proibida a acumulação de cargos e os bispos e - Foi proibida a acumulação de cargos e os bispos e 
sacerdotes foram obrigados a residir nas suas dioceses 

e paróquias;

- Foi mantida a exigência do celibato dos padres;

Assim, através da Reforma Católica, a Igreja de Roma moralizou os 
costumes do clero…



A Contra - Reforma

A COMPANHIA DE JESUS, 
ordem religiosa fundada em 
1540 pelo padre espanhol, 
Inácio de Loyola

Caracteriza-se pela sólida 

formação e disciplina rígida 

imposta aos seus membros imposta aos seus membros 
e pela total fidelidade ao 
Papa.

A sua actuação passou pela 

pregação da fé católica nos 
países protestantes da Europa 

e a evangelização dos povos 

indígenas do Novo Mundo. 
Teve também um papel 

importante no ensino, dirigindo 
colégios e universidades um 
pouco por toda a Europa.



A Reforma Católica

A Inquisição já existia desde o 
século XII para combater e 

punir as heresias e bruxaria. No 

século XVI foi restabelecida 
para travar o avanço do 

Protestantismo através da 
repressão. Tratava-se de um repressão. Tratava-se de um 
tribunal eclesiástico – o Santo 
Ofício – coordenado por um 

grupo de seis cardeais e 

chefiado pelo Papa. Tinha por 
função julgar os acusados de 

práticas de bruxaria, Judaísmo 

e Protestantismo.



Auto de Fé

Tribunal do Santo Ofício



A Inquisição teve uma forte implementação nos países do sul 

da Europa, sobretudo na Península Ibérica. Nesta região, o 

Protestantismo teve uma fraca implantação e, talvez por isso, 
os alvos da Inquisição foram sobretudo os Judeus e os 
Cristãos - Novos.

Em Portugal foi introduzida no reinado de D. João III, em 

1536. As razões das denúncias eram variadas, desde 1536. As razões das denúncias eram variadas, desde 
motivos religiosos e intelectuais até outros de ordem 
económica, política e familiar, muitas vezes os acusados 

eram comerciantes bem sucedidos.



A Reforma Católica

Outra das funções do Tribunal 

do Santo Ofício era o controlo 
ideológico, através da censura 
literária. 

A principal instituição com 
funções de censura foi a 
Congregação do Index , 
fundada pelo Papa em 1543. A fundada pelo Papa em 1543. A 

sua função era a criação de 
uma lista dos livros proibidos 

pela Igreja, por serem 

considerados perigosos para os 
católicos. Desta lista – Index

Librorum Prohibitorum –

destacam-se as obras de 
humanistas como Damião de 

Góis, de autores protestantes, 
mas também outras, como os 
Lusíadas…



Comenta a seguinte imagem:Comenta a seguinte imagem:Comenta a seguinte imagem:Comenta a seguinte imagem:

Galileu discute as suas descobertas com a Igreja!Galileu discute as suas descobertas com a Igreja!Galileu discute as suas descobertas com a Igreja!Galileu discute as suas descobertas com a Igreja!


