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Há 500 anos, um monge desconhecido de uma cidade tranquila na Alemanha,  
iniciou um movimento que literalmente transformaria a civilização ocidental.

O impacto que Martinho Lutero teve no crescimento e no desenvolvimento do cristianismo é enorme. Mas como 
esse desconhecido filho de um mineiro mudou o mundo? Neste estudo da Hora Luterana, examinaremos a vida e a 
época desse reformador religioso. Martinho Lutero, desde a sua origem humilde na Alemanha até o seu incansável 
esforço para compreender as Escrituras e compartilhar as verdades da Bíblia, inspirou uma Reforma que ecoa por toda 
a cristandade até hoje.

Para o líder do grupo de estudo

Usando o ícone “Aprofundando o Assunto” (recurso em inglês)

Diálogo em grupo: 

•  Sinta-se à vontade para seguir no seu próprio ritmo através deste estudo e levar o tempo que for necessário 
para cada lição.
•  Você é bem-vindo para aprofundar o seu estudo pessoal, ou você pode simplesmente usar as passagens da 
Bíblia e as perguntas incluídas nesse guia de diálogo.
•  Se o tempo que você tem para desenvolver este estudo é limitado, faça os participantes investirem alguns 
minutos para examinar os episódios e escolher, como grupo, as perguntas que mais gostariam de discutir.
•  As perguntas foram criadas para serem abertas, permitindo que as pessoas do seu grupo compartilhem suas 
experiências e perspectivas.

Este é um guia de estudo interativo. Ele foi criado para ser flexível, de modo que ele irá se adequar tanto ao uso cole-
tivo como ao uso individual. E inclui ícones (links) que conectam o usuário a sites de internet, onde ele pode navegar 
e explorar um assunto mais detalhadamente (somente em inglês). 

Encorajamos você a, antes de iniciar o estudo com o grupo, pesquisar os ícones “Aprofundando o Assunto” para ver 
quais deles o seu grupo pode querer discutir. Você pode usar o guia de diálogo impresso para o estudo em grupo, e 
pode dar um “dever de casa” para as pessoas verificarem os vários sites da internet após a reunião, de acordo com o 
tempo de cada um. Fazer isso torna o estudo muito mais interativo. 

Depois de ter baixado a cópia PDF eletrônica do guia de diálogo, clique nos ícones no texto ou no final da sessão. 
Quando você clica em um ícone, ele irá levá-lo a esse link específico, que irá abrir o site correspondente.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
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Para este estudo, existem apenas duas etapas para encontrar os links “Aprofundando o Assunto”:

1) Visite lhm.org/martin1.
2) Na parte inferior da página, clique em “Recursos Adicionais”.

Agora você pode clicar nos links que o interessam e começar a pesquisar.

Para o Usuário deste Guia de Diálogo: Por causa da natureza da internet, sempre em mudança, ocasionalmente um 
link da web incluído em um estudo da Hora Luterana pode mudar ou ser excluído completamente pela agência ou 
indivíduo que o publicaram. Quando você perceber que um link na internet foi modificado ou tornou-se inoperável, 
informe isso para nós através do e-mail horaluterana@horaluterana.org.br, para que possamos encontrar um site al-
ternativo. Obrigado.

Você pode copiar este guia de estudo para uso pessoal ou congregacional. Para outros usos, entre em contato 
conosco para obter permissão: horaluterana@horaluterana.org.br.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://www.lhm.org/martin1
mailto:horaluterana%40horaluterana.org.br?subject=DVD%20Lutero%20-%20Links
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EPISÓDIO 1
Oração de abertura: Pai celestial, obrigado por estenderes o teu Reino ao redor do mundo através de pessoas comuns 
como nós. Guia o nosso estudo sobre a vida de Martinho Lutero para que possamos ver a tua mão agindo nos eventos 
da história. Em nome de Jesus. Amém.

 Assista ao Vídeo: Episódio 1

•  Sinta-se à vontade para seguir no seu próprio ritmo através deste estudo e levar o tempo que for necessário 
para cada lição.

O Mundo de Lutero

Como todos nós, Martinho Lutero foi moldado pelo mundo em que ele nasceu. À medida que crescia, disciplina 
rigorosa e medo o cercavam: em casa, na escola e na igreja. 

No vídeo, o Dr. Paul Maier observou:

“Em uma manhã (Lutero) levou uma surra, ou foi disciplinado de alguma forma, 15 vezes por 
não ter se preparado para sua aula de latim corretamente”. 

O Dr. Joel Biermann lembrou-nos de um incidente quando os pais de Lutero o disciplinaram por roubar uma noz: 

“Por causa do castigo que sofreu, Lutero disse: ‘O sangue correu’.”

•  Descreva o mundo em que você cresceu. Era um mundo tão duro quanto o mundo de Lutero?
 
•  Como era a disciplina em sua casa, escola e igreja? 

•  Como suas experiências o moldaram para ser a pessoa que você é hoje? 

•  Como as suas experiências com seu pai terreno ajudaram, ou não, na sua compreensão sobre Deus Pai?

Clique aqui para saber mais sobre o jovem Lutero (recursos em inglês).

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://www.ctsfw.net/media/pdfs/SchwiebertFormativeYearsLuther.pdf
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Sonhos de um pai

Como o Dr. Robert Kolb disse no vídeo, Hans Lutero viu um potencial incrível em seu segundo filho: 

“Ele tinha sonhos de levar seu filho para a burocracia onde havia mais dinheiro, mais segurança, 
mais poder e ele tinha uma visão para a família Lutero que estava em movimento, para cima e 
para frente “. 

•  Quais as ambições que seus pais tiveram para você?
 
•  Descreva a influência que seus pais tiveram em sua carreira. Quanta pressão eles exerceram?  

•  Como Deus usou as ambições de Hans para equipar Lutero para a Reforma? 

Desviando a ira de Deus

Nos dias de Lutero, a igreja ensinava como você deveria ser salvo. No vídeo, o Dr. Ken Schurb descreveu a mensagem 
que a igreja transmitia: 

“Faça o que está em você, e Deus não recusará sua graça. Pelo menos, faça o melhor que puder.” 

Claro, ninguém é perfeito. Então, quando você fazia coisas erradas, havia passos a seguir, descritos pelo Dr. Biermann: 
“Eu encontraria o padre, em particular, eu confessaria a ele. Ele me daria algum tipo de satisfação a realizar, algo 
que precisa ser feito para mostrar que tenho um coração verdadeiramente penitente... E se eu não fizer penitência 
suficiente? E se eu não conseguir abranger todos os pecados? A resposta é passar algum tempo no purgatório... Só 
você poder ganhar o perdão. Só você é quem paga o preço. Você é o único que pode fazer algo, por isso, o peso e a 
responsabilidade estão todos sobre você”.

•  Por que a ideia de fazer algo para satisfazer a Deus por nossos pecados faz mais sentido para nossas mentes 
do que não fazer nada e simplesmente confessar nossos pecados e confiar no perdão de Deus?

No sistema católico romano, é um pecado ter certeza de sua salvação. Esse é o pecado do orgulho, e é um dos sete 
pecados capitais.

•  Como este sistema de penitência católico romano deixava as pessoas sem a certeza de que chegariam ao céu?

Se havia alguém que podia reivindicar a retidão religiosa, era o apóstolo Paulo. Em Filipenses 3.4-6, ele enumera as 
obras que realizou antes de conhecer Jesus Cristo. Elas são as conquistas das quais ele poderia ter se vangloriado antes, 
mas, como Lutero, ao conhecer o verdadeiro Jesus, tudo mudou.

Leia Filipenses 3.7-9
7No passado, todas essas coisas valiam muito para mim; mas agora, por causa de Cristo, considero que não têm 
nenhum valor. . 8E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que 
tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse 
lixo, a fim de poder ganhar a Cristo 9e estar unido com ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da 
minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito; essa aceitação vem de Deus 
e se baseia na fé.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
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Uma vez que ele conheceu Jesus Cristo e a sua salvação gratuita, Paulo jogou fora essas realizações, confessou seu 
pecado e culpa, e contou somente com o presente da justiça de Jesus.

•  Por que Paulo considera suas realizações na carne como “perda” e “lixo” em vez de algo que ele pode adi-
cionar aos méritos de Jesus?
 
•  Por que você acha que estamos tão inclinados a colocar o foco em nós mesmos e em nossas obras em vez 
de nos concentrarmos em Jesus e em suas obras por nós?

 
Do agora para o depois

Saiba mais sobre a praga na Universidade de Erfurt (recurso em inglês).

Lutero obteve o diploma de bacharel e um mestrado, e começou os seus estudos para o doutorado em Direito. Mas 
eventos trágicos mudaram seu foco do “aqui” para o “depois”. No vídeo, o Dr. Maier explicou: “Um amigo dele 
chamado Alexis morreu, e Lutero se perguntou: ‘E se eu fosse o Alexis?’ Dois de seus colegas em Erfurt haviam mor-
rido por causa da praga na época: ‘E se fosse eu?’, Lutero disse.”

No tempo de Lutero, havia uma preocupação constante sobre a morte. Com a medicina de nosso tempo, ficamos 
doentes, tomamos remédios e melhoramos. Nós simplesmente não pensamos sobre a morte muitas vezes. Há 500 
anos não era tão fácil assim.

•  Descreva como e quando você se deu conta da sua mortalidade pela primeira vez.
 
•  Você já teve alguma experiência de quase morrer? Você pode compartilhar?

•  Como você acha que as três mortes dos amigos e colegas de Lutero, bem como suas duas experiências de 
quase morte, influenciaram sua decisão de retirar-se da escola e entrar no mais severo mosteiro que ele pu-
desse encontrar?

•  Que tipos de coisas fazem você pensar sobre o que nos espera além dessa vida?

Oração de encerramento: Senhor Jesus, obrigado por conquistares o nosso lugar no céu e removeres a maldição do 
inferno sobre nós através da sua vida perfeita e do sofrimento inocente e morte na cruz. Através da tua ressurreição, 
assegura-nos de que ressuscitaremos para a nova vida contigo por toda a eternidade. Amém.

Links e recursos adicionais (recursos em inglês) em Martin Resources:

Site sobre a Reforma 

Os agostinianos

Bem-vindo a um dia na vida de um monge!

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://uhavax.hartford.edu/bugl/histepi.htm#plague
https://www.lhm.org/studies/studyresources.asp?id=27156
http://reformation500.csl.edu/
http://www.augnet.org/en/history/general/4183-observant-movement/
http://www.pbs.org/empires/martinluther/monk_welcom.html
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EPISÓDIO 2
Oração de abertura: Pai celestial, perdoa-nos por tão facilmente nos esquecermos de que tu estás sempre conosco, 
que tu és socorro sempre presente em tempos difíceis. Aproxima-nos de ti através de teu Filho, Jesus Cristo. Oramos 
em nome de Jesus. Amém.

 Assista ao Vídeo: Episódio 2

•  O que chamou a sua atenção nessa parte do vídeo?

Vida em um Monastério

No vídeo, o Dr. Schurb descreveu as experiências de Lutero como monge: 

“Lutero foi apresentado à vida de monge, uma vida cheia de regras. Lutero, claro, fazia tudo 
muito bem. Ele não só queria a mais rígida disciplina monástica que poderia existir, mas também 
se autodisciplinava, incluindo autoflagelação”.

Culpa e punição

•  Hoje em dia onde você esperaria encontrar o modo de vida mais cheio de regras?
 
•  Descreva um período em sua vida quando você se sentiu mais controlado, limitado e disciplinado. 

•  Ao passar para um novo estágio da vida, com mais liberdade, quais os desafios que você enfrentou? 

Vivendo na Presença de Deus 

A Dra. Mary Jane Haemig disse,

“Na época de Lutero, as pessoas não duvidavam que Deus estivesse presente. A questão era: 
‘Qual é a atitude de Deus em relação a nós?’ E a impressão esmagadora que as pessoas tinham 
era que Deus estava com raiva”.

•  Na cultura de hoje, como as pessoas demonstram se elas acreditam que Deus existe ou não?

•  Que dificuldades isso traz quando você tenta compartilhar a mensagem de salvação em Jesus Cristo?

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://www.newadvent.org/cathen/06089c.htm
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Muitas passagens bíblicas nos lembram de que Deus está constantemente presente, cuidando de nós.

Leia Gênesis 28.16:
Quando Jacó acordou, disse assim: “De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso”.

Leia o Salmo 46.1:
Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição.

Leia Mateus 28.20:
E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.

•  Do ponto de vista da Lei, quando você desejaria que Deus não estivesse olhando?
 
•  Do ponto de vista do Evangelho, quando você fica feliz por Deus estar sempre presente? 

•  Como a sua percepção sobre Deus é afetada pelos bons eventos em sua vida? E pelos maus?

Jesus, durante as escuras horas na cruz, se agarrou à confiança do amor do seu Pai. E fez isso apesar do fato de ele estar 
sendo abandonado por Deus naquele momento. Quando passamos por circunstâncias difíceis, pode parecer que Deus 
está com raiva, mas por causa do sacrifício de Jesus, Deus promete que seu amor é seguro e certo.

Leia Romanos 8.35-39: 
35Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a 
pobreza, o perigo ou a morte? 36Como dizem as Escrituras Sagradas: “Por causa de ti estamos em perigo de morte o dia 
inteiro; somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro.” 37Em todas essas situações temos a vitória completa 
por meio daquele que nos amou. 38Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus: nem a 
morte, nem a vida; nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais; nem o presente, nem o futuro; 39nem 
o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o Universo não há nada que possa nos separar do amor de 
Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.

Terror no Altar

A Igreja Católica Romana ensina que, na Santa Ceia, o pão e o vinho se transformam na verdadeira carne e sangue 
de Jesus Cristo. 

O Dr. Biermann descreveu a primeira vez que Lutero consagrou os elementos da Santa Comunhão: 

“Ele percebeu que, quando estivesse realizando o sacramento, dizendo as palavras, você estaria 
segurando o corpo de Cristo. Ele estava apavorado em pensar que ele, um ser humano normal, 
poderia segurar o corpo de Deus em suas mãos. E isso era aterrorizante. Era um momento assus-
tador e, em terror, ele quase derrubou os elementos”.

Com o tempo, passagens como 1 Coríntios 10.16 convenceram Lutero de que o corpo e o sangue de Jesus estão ver-
dadeiramente presentes no pão e no vinho, mas o pão e o vinho permanecem1.

1Os luteranos passaram a usar a frase “em, com e sob” para descrever como o corpo e o sangue de Cristo estão unidos ao pão e ao vinho na Santa Ceia. Contra a ideia reformada de que o pão 
e o vinho apenas representam o corpo e o sangue de Cristo, os luteranos confessam que recebemos o corpo e o sangue “em” e “com” o pão e o vinho. Contra o ensino católico romano de que o 
pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue e, assim, o pão e o vinho já não estariam presentes, os luteranos dizem que o corpo e o sangue de Jesus estão “com” e “sob” o pão e o vinho.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
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Leia 1 Coríntios 10.16:
Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na Ceia do Senhor. Será que, quando bebemos desse cálice, não 
estamos tomando parte no sangue de Cristo? E, quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no 
corpo de Cristo?

 
•  Quando você percebeu o significado da Santa Comunhão? 

•  Quando a congregação serve a Comunhão, quais práticas reforçam a reverência e a santidade da Ceia do 
Senhor?

A Dra. Haemis falou sobre como o terror que Lutero sentiu em sua primeira Missa gerou consequências duradouras: 
“Martinho se lembrava disso. Eu às vezes fico me perguntando se depois ele pensava no que estava acontecendo na 
Ceia do Senhor. Porque, claro, mais tarde, quando Lutero pensou sobre a Ceia do Senhor e o presente de Deus para 
nós que está nela, o foco era no que Deus estava fazendo, não no que o padre faz”.

Quando Lutero escreveu sobre o sacramento no seu Catecismo Maior (1529), ele deve ter se lembrado do terror que 
sentiu: “De forma nenhuma se há de considerar o sacramento como se fosse coisa prejudicial, da qual cumprisse fugir, 
mas como medicina inteiramente salutar e consoladora, que te ajuda e te dá a vida, tanto na alma quanto no corpo. 
Porque onde está restaurada a alma, aí também está auxiliado o corpo” (Catecismo Maior, V, 68).

Leia Mateus 26.26-28: 
26Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, 
dizendo: — Peguem e comam; isto é o meu corpo. 27Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois 
passou o cálice aos discípulos, dizendo: — Bebam todos vocês 28porque isto é o meu sangue, que é derramado em 
favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo.

Eu ainda não encontrei o que procuro

Lutero tinha grandes expectativas de encontrar respostas às suas perguntas quando ele viajou para a cidade sagrada de 
Roma. No vídeo, o Dr. Maier descreveu essas expectativas: 

“Lutero diz que no momento em que viu a sagrada Roma à distância, se inclinou e se ajoelhou 
na estrada, de tão emocionado que estava de ver a ‘Cidade de Deus’, por assim dizer, na terra”.

•  Quando você era mais jovem, você tinha um objetivo a alcançar no futuro e que você achava que seria 
capaz de mudar a sua vida?

•  Foi o que você esperava quando o alcançou?

•  O que aconteceu quando você finalmente alcançou esse objetivo?

O Dr. Schurb descreveu o amargo desapontamento de Lutero: “Mas assim que chegou em Roma, e estava fazendo as 
várias coisas religiosas que um peregrino faria em Roma, ele ficou cada vez menos encantado com a cidade. De fato, 
depois ele disse: ‘Se existe um inferno, Roma está construída sobre ele’.”

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
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Roma e os romanos – Martinho Lutero
ta ao Vídeo: Sessão 1
Poucos anos depois, na Alemanha, Lutero estava estudando os textos originais da Bíblia, quando Deus realmente 
transformou sua vida de fé.

•  Olhando para trás, que eventos Deus usou para transformar a sua vida de fé?
 
•  Você descreveria sua vinda à fé como sendo um processo prolongado como o de Lutero ou mais como um 
momento transformador? Explique.  

Oração de encerramento: Senhor Jesus, obrigado por tua Palavra, a Sagrada Escritura, que nos torna sábios para a 
salvação. Dá-nos fome dessa Palavra, agora e sempre. Amém.

Links e recursos adicionais (recursos em inglês) em Martin Resources.

Johann von Staupitz

Para despertar o medo

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
https://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/browning/Lesson7.pdf
https://www.lhm.org/studies/studyresources.asp?id=27156
http://reformation500.csl.edu/bio/johann-von-staupitz/
http://www.ccel.org/ccel/anselm/meditations.iv.ii.html
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EPISÓDIO 3
Oração de abertura: Pai celestial, tu iluminaste Martinho Lutero através da tua Palavra. Depois, tu agiste através dele 
para tirar a tua Igreja da escuridão. Enche-nos com o teu Espírito Santo para que, ao compartilharmos a tua verdade, 
tu libertes inúmeras pessoas através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.

 Assista ao Vídeo: Episódio 3

•  O que você achou mais interessante no vídeo?

FATOS DE LUTERO: 
Penitência: Quando São Jerônimo traduziu o Novo Testamento Grego para o Latim (a Vul-
gata), ele erroneamente traduziu a palavra grega “metanoia” como a palavra latina penitência. 
Quando Jesus pregou: “Arrependam-se, porque o Reino do Céu está perto”, ele não estava 
pedindo que as pessoas fizessem satisfação por seus pecados, mas que houvesse uma mudança 
de coração e abandonassem seus pecados indo ao Evangelho.

Purgatório 

No vídeo, o Rev. Daniel Preus disse: 

“A igreja ensinava que havia duas consequências para o pecado: culpa e punição. A culpa podia 
ser resolvida por meio de uma confissão a um sacerdote. Mas então vinha a segunda consequên-
cia: a punição. E essa punição tinha que acontecer aqui, nesta vida, ou no purgatório.”

No tempo de Lutero o purgatório já era um ensinamento estabelecido na igreja, um ensino aceito por todos. Era algo 
terrível, aterrorizante e um desses “fatos da vida” que Lutero, crescendo, nunca pensou em questionar ou desafiar.

•  Cite algumas coisas que eram consideradas fatos bem estabelecidos quando você era jovem, e que, hoje, 
não são considerados como verdades. Como essas coisas ajudaram a moldar a sua vida?

•  Descreva o que as pessoas hoje consideram um “fato da vida”, que teria sido considerado impensável há 50 
anos ou, mesmo, há 20 anos? Como esse fato afeta a forma como as pessoas vivem hoje?

•   Quais as opiniões aceitas em nossa cultura que se tornaram um desafio para a igreja, especialmente quando 
a igreja compartilha o Evangelho de Jesus Cristo?

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
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O purgatório fazia sentido para os pecadores que foram esmagados pela culpa. Eles sabiam que não podiam fazer boas 
obras suficientes nesta vida para compensar por todos os seus erros. O problema era que esse ensinamento os mantive-
ra olhando para si mesmos, em busca de solução, ao invés de olharem para Jesus Cristo e sua salvação plena e gratuita. 

Quando Jesus disse: “Tudo está completado” (ver João 19.30), ele não estava falando sobre a vida dele. Ele estava 
usando um termo contábil da Grécia, que significava “pago integralmente”. O que foi pago na íntegra? A dívida por 
todos os nossos pecados. 

 
•  Como as palavras de Jesus ao morrer, “Tudo está completado”, provam que a doutrina do purgatório é falsa? 

Semelhante aos atos ineficazes de satisfação exigidos pelo papa, o escritor da carta aos Hebreus falou sobre a ineficácia 
dos sacrifícios do Antigo Testamento.

Leia Hebreus 10.11-18: 
11Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas 
estes nunca poderão tirar pecados. 12Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale 
para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. 13Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos 
como estrado debaixo dos pés dele. 14Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados 
do pecado. 15E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: 16 “Quando esse tempo 
chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança: Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles 
as escreverei.” 17Depois ele diz: “Não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades.” 18Assim, quando os 
pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los.

Indulgências

O purgatório era algo pesado para os crentes já que trazia a ideia da necessidade de milhões de anos de sofrimento 
para purgar os pecados. A venda de indulgências plenárias ofereceu a solução perfeita: libertação completa e imediata 
do purgatório para seus entes queridos, possivelmente até para si mesmo. 

Dr. Biermann apontou o problema dessa abordagem:

“Pois é, uma coisa é pensar em comprar uma indulgência para alguém que está no purgatório 
e reduzir seu tempo lá. Lutero já tinha problemas com isso. Mas então, alguém teve a brilhante 
ideia: por que tenho de esperar até estar morto? Assim, agora havia pessoas que tinham recursos, 
que podiam comprar uma indulgência e ter a garantia da igreja de que seus pecados estavam 
perdoados, não importava o que fizessem. É como um cartão de isenção de pecado”.

Os católicos romanos pensam que não é razoável acreditar que os méritos de Cristo aplicados ao crente pecador re-
moverão todos os pecados do passado, do presente e do futuro, porque isso tiraria a responsabilidade pelos pecados 
que o cristão comete depois que ele é justificado.

•  Por que é perigoso confiar em nossa razão acima da clara promessa revelada de Deus de perdão completo 
e gratuito?

•  Como a ideia de que Jesus tirou todos os nossos pecados levou cristãos a tratarem a graça de Deus como 
um “cartão de isenção de pecado”?

•  Como você acha que Lutero recebeu a notícia dessas indulgências, já que ele tinha tido passado por tanta 
dor para se tornar correto diante de Deus por meio de seus próprios esforços?

Indulgências

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://media.ctsfw.edu/Video/ViewDetails/685
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Noventa e cinco teses 

FATOS DE LUTERO: 
Por que Lutero escolheu o dia 31 de outubro? Não, não foi por causa do Halloween. Foi 
porque, o dia seguinte, 1 de novembro, era o Dia de Todos os Santos. Naquele dia, todos os 
sinos da igreja tocavam para que as pessoas se lembrassem de orar pelos seus entes queridos, que 
sofriam no purgatório. Uma vez que a venda de indulgências tratava de como tirar seus entes 
queridos do purgatório, foi o momento perfeito para Lutero publicar suas teses.

 
O Dr. Schurb disse: 

“Lutero não somente pregou contra as indulgências. Ele decidiu que queria participar de um de-
bate sobre elas. Então ele fez o que um bom acadêmico faria em sua época: escreveu um conjunto 
de teses chamado “Sobre o poder e a eficácia das indulgências”, 95 declarações ou proposições 
para debate, escritas em latim, que ele afixou em 31 de outubro de 1517. Ele esperava ter uma 
discussão com estudiosos. Obviamente, a questão não terminou ali”.

•  Por que você acha que Lutero escolheu responder através de uma discussão acadêmica com teólogos eru-
ditos em vez de apelar diretamente ao povo alemão?

•  Que lição podemos aprender sobre como lidar com alguém com quem discordamos?

Lutero tentou desfazer a confusão sobre as indulgências de dentro para fora, lidando com a hierarquia da igreja. Mas, 
como o Dr. Schurb apontou, suas 95 teses “viralizaram”: “As pessoas pegaram as teses e as traduziram do latim para o 
alemão, e logo elas foram publicadas e distribuídas a partir da nova prensa móvel de Gutenberg. Subitamente, Lutero 
se tornou o centro das atenções na Alemanha”. 

•  Quais possíveis vantagens poderiam resultar da propagação “viral” das 95 Teses de Lutero?

•  Quais as possíveis desvantagens que isso poderia acarretar para Lutero?

As 95 Teses: Leia as teses e descubra porque elas “viralizaram”. 

Muitos luteranos acham que Lutero já era completamente “luterano” quando ele postou as 95 teses em 31 de outubro 
de 1517. Mas, como o Dr. Biermann disse, Martinho Lutero ainda tinha um longo caminho a percorrer:

“Em 31 de outubro de 1517, quando as 95 teses foram afixadas, Lutero ainda era um católico 
fiel, apesar de discordar e duvidar de algumas coisas. Ele ainda era completamente devotado à 
igreja, queria fazer algumas perguntas sobre práticas corretas. Ele não estava tentando dizer: ‘Ei, 
a verdade é a justificação pela graça somente por meio da fé em Cristo’. Ainda não”.

Quando crescemos pensando de uma maneira, adotar novas ideias ou maneira de pensar pode ser um processo lento.

•  Descreva uma nova tecnologia ou ideia com a qual você demorou um pouco para se acostumar.

•  Por que demorou tanto tempo para que essa ideia ou tecnologia se estabelecesse na sua vida?

•  Como isso pode nos ajudar a entender o motivo pelo qual levou tanto tempo para a ideia da justificação 
pela graça através da fé somente em Cristo se formar completamente na mente de Lutero?

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://www.ielb.org.br/a-ielb/?id=32
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FATOS DE LUTERO
Os Três Solas da Reforma: A frase latina “sola scriptura, sola gratia, sola fide” é traduzida como 
“somente as Escrituras, somente por graça, somente pela fé”. Ela reflete a crença de Lutero de 
que a Bíblia está acima dos papas e dos concílios da igreja, que somos salvos pela graça de Deus 
e não por nossos méritos, e que somos salvos através da fé dada pelo Espírito Santo e não por 
nossas boas obras. Embora Lutero tenha ensinado essas coisas, ele não é o autor da frase. Ela foi 
compilada a partir de vários escritos luteranos incluídos no Livro de Concórdia.

 
Oração de encerramento: Senhor Jesus, obrigado por orientares Martinho Lutero a uma compreensão mais completa 
da tua salvação plena e gratuita. Ajuda-me a valorizar sempre este maravilhoso presente. E dá-me coragem e amor para 
compartilhá-lo aonde quer que eu vá. Amém.

Links e recursos adicionais (recursos em inglês) em Martin Resources.

O Papa Leão X 

A Família Médici

A Basílica de São Pedro 

A Igreja Católica Romana no Final da Idade Média

Heróis e Santos da Reforma: Frederico, o Sábio (1463-1525) 

As 10 Principais Relíquias Religiosas

De Ossos de São Pedro a Cabeças Cortadas: Relíquias Cristãs em Exposição

Que Diferença Meio Milênio Faz!

Quando as Indulgências Começaram

João Tetzel

Como Lutero Veio a Pregar contra Indulgências

Imagem de uma Indulgência

Bendito Halloween

A Invenção de Gutenberg

Como Lutero Viralizou

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
https://www.lhm.org/studies/studyresources.asp?id=27156
https://reformation500.csl.edu/bio/pope-leo-x/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MDGCL4r8LAEJ:www.history.com/topics/medici-family+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/monumenti/basilica-di-s-pietro.html
https://www.lhm.org/studies/resource_0517-catholicchurch.asp
http://reformation500.csl.edu/bio/frederick-the-wise/
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1983194_1983193_1983100,00.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2013/nov/18/st-peters-bones-christian-relics
https://blogs.lcms.org/2010/what-a-difference-a-half-millennium-makes-10-2010
http://media.ctsfw.edu/Video/ViewDetails/686
https://www.britannica.com/biography/Johann-Tetzel
http://media.ctsfw.edu/Video/ViewDetails/689
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence.png
https://blogs.lcms.org/2009/blest-halloween-10-2009
http://www.hrc.utexas.edu/educator/modules/gutenberg/invention/
http://www.economist.com/node/21541719
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EPISÓDIO 4
Oração de abertura: Pai celestial, nem sempre é fácil encontrar o nosso caminho na vida. Guia-nos pelo teu Es-
pírito para que possamos realizar as boas obras que tu preparaste para nós em teu Filho, Jesus Cristo. Em nome de 
Jesus. Amém.

 Assista ao Vídeo: Episódio 4

•  Qual evento, discutido neste vídeo, teve o maior impacto em você e por quê?

Lutero muda a abordagem

A Dra. Haemig destacou no vídeo: 

“Por muitos anos, depois de postar as 95 teses, Lutero, publicamente, foi muito respeitoso diante 
do Papa”.

Mas com o tempo, Lutero viu que o Papa e seus representantes se recusaram a considerar o assunto. Ele enfrentou 
uma enorme dúvida: ele deveria deixar o assunto de lado, ou mudar a sua tática, e sua audiência?

Uma vez que o assunto envolvia a Palavra de Deus e a salvação de inúmeras almas, Lutero não podia abandonar a 
questão. Quando ele não conseguiu nenhum apoio das autoridades da igreja, ele decidiu levar suas preocupações a 
leigos e líderes políticos, como os príncipes cristãos.

O Permanente Conflito entre Lutero e o Papa e seus Representantes

Imagine que você se vê diante de uma prática ruim na igreja, no seu local de trabalho ou na comunidade. Você passa 
pela cadeia de comando, pelos canais adequados, mas aqueles em posição de autoridade se recusam a considerar suas 
sugestões ou objeções.

•  Quais fatores podem levá-lo a concluir que é mais sábio deixar o assunto de lado?

•  Quais fatores o levariam a assumir o risco de ser a pessoa que denuncia o erro?

Deus nos dá um conselho no livro de Provérbios. 

Leia Provérbios 9.8-9:
8Nunca repreenda uma pessoa vaidosa; ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. 
9Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa 
direita aumenta a sabedoria dela.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
https://www.lhm.org/studies/studyresources.asp?id=27156#M1S411
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•  De que forma o Papa e seus representantes se mostraram escarnecedores e não homens sábios?

•  Quando alguém sob sua autoridade chega até você com uma pergunta ou desafio, qual o lembrete que essa 
passagem nos traz?

FATOS DE LUTERO: 
De onde veio o nome luterano? Ao longo da história, muitos movimentos foram nomeados 
por seus oponentes. Os judeus tentaram insultar os seguidores de Cristo, chamando-os de cris-
tãos. Os líderes da Igreja Católica Romana começaram a chamar de luteranos os seguidores de 
Martinho Lutero. E, assim como os primeiros cristãos consideravam que era uma honra ter o 
nome de Jesus Cristo, os luteranos sentiam-se honrados de serem chamados assim por causa de 
Martinho Lutero.

A Teologia da Cruz de Lutero 

O Dr. Biermann disse: 

“Na Disputa em Heidelberg, o que Lutero começa a espalhar é o seu ensino sobre a teologia da 
cruz e a ideia de que a cruz confronta e desfaz tudo o que faz sentido para nós, tudo o que parece 
compreensível para nós”.

A Teologia da Cruz de Lutero

A Teologia da Cruz de Lutero chamava a atenção de que a Igreja Católica Romana estava praticando uma “teologia da 
glória”, alegando que podemos conhecer Deus através da criação, bem como através de revelações especiais como na 
Bíblia. Assim, se alguém alcançou a glória ou o poder, eles alegavam que era uma prova do favor de Deus.

•  Que promessas grandiosas você já ouviu de pastores e evangelistas de TV que defendem uma teologia da 
glória?

A premissa básica de uma teologia da glória é que, quando as coisas estão indo bem em sua vida, Deus está feliz com 
você. Mas se você está enfrentado dificuldades, então você fez algo errado ou sua fé não é suficientemente forte. Lutero 
argumentou que Deus está oculto no sofrimento. Ele escreveu: “Não é bom reconhecer Deus em sua glória e majes-
tade, a menos que se reconheça Deus na humildade e vergonha da cruz”.

•  Como a razão humana transforma a morte humilhante de Jesus na cruz em algo sem sentido e até mesmo 
tolo?

•  Por que a razão humana pensa que devemos conquistar a nossa própria salvação?

O Dr. Biermann continua: “E agora, em Heidelberg, ele está chegando ao ponto de confrontar a ideia de que pode-
mos merecer nosso caminho para o perdão de Deus, ou de que nossas boas obras contem diante dele. Ele está come-
çando a perceber a nossa pecaminosidade, que é a nossa realidade, e a nossa necessidade do perdão de Deus.

O Debate de Heidelberg 

O rei Davi, no Salmo 51, finalmente reconhece o pecado de adultério com Bate-Seba e de ter planejado a morte do 
marido dela, Urias, na batalha. E, no salmo, ele vai além e pondera sobre o que é preciso para se tornar correto diante 
de Deus.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://www.ctsfw.net/media/pdfs/kadailutherstheologyofthecross.pdf
http://bookofconcord.org/heidelberg.php
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Leia o Salmo 51.16-17: 
16Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios; tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. 17Ó Deus, 
o meu sacrifício é um espírito humilde; tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido.

•  Dê um exemplo atual deste “quebrantamento” do qual Davi está falando?

•  Por que é tão difícil para as pessoas aceitarem que não há absolutamente nada que possamos fazer para 
ganhar o céu, mas que Jesus fez tudo por nós?

“Aqui Estou” 

O Dr. Maier explica os pensamentos que Lutero teve ao ir para a Dieta (Assembleia) de Worms: 

“Lutero pensava que talvez estivesse indo para o martírio. Essa é provavelmente uma das cenas 
mais dramáticas da história do segundo milênio depois de Cristo. Não conheço nenhuma cena 
que seja mais dramática do que essa. Não temos apenas os poderes seculares representados, mas 
a Majestade Imperial Carlos V e todos os príncipes, católicos e luteranos alemães, além de todas 
as pessoas da igreja e seus representantes”. 

Lutero estava preparado para ser martirizado como John Hus havia sido, antes dele.

Leia mais sobre a excomunhão de Lutero e sua apresentação perante o imperador em Worms

Quem era Hus?

•  O que você acha que fez Lutero arriscar sua vida permanecendo firme no Evangelho de Cristo, que foi 
crucificado por ele?

•  Descreva maneiras pelas quais o mundo está pressionando os cristãos a ficarem em silêncio e não confes-
sarem sua fé, tomando uma posição.

•  Quais são algumas questões sociais nas quais você acha que é necessário que a igreja tome uma posição?

Em seu famoso hino, Castelo Forte, Lutero descreveu coisas que podemos perder por não negarmos nossa fé: 

“Se vierem roubar os bens, vida e o lar...”

Cristãos em todo o mundo enfrentam esse risco todos os dias. Muitos vivem em escravidão, são presos, torturados e 
executados por sua fé. Pais cristãos observam seus filhos sendo arrastados e vendidos como escravos, ou crucificados 
diante de seus olhos, por muçulmanos radicais.

•  Qual é a coisa (ou pessoa) mais difícil de sacrificar por sua fé?

A conclusão da estrofe final do hino de Lutero explica por que os cristãos estão dispostos a assumir essa posição e a 
sacrificar tudo: 

“Que tudo se vá! Proveito não lhes dá. O céu é nossa herança”.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/L10EXDOM.HTM
http://reformation500.csl.edu/timeline/luther-appears-before-the-emperor-at-worms/
http://reformation500.csl.edu/bio/jan-hus/
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Jesus disse isso desta maneira em 

Mateus 10.26, 28: 
26Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto; e tudo o que está escondido 
será conhecido. 28Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham 
medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. 

Oração de encerramento: Senhor Jesus, tu permaneceste firme diante de Pôncio Pilatos, e por teu sofrimento e 
morte abriste o Reino do Céu a todos os crentes. Enche a cada um dos teus irmãos e irmãs com o teu Espírito Santo 
para que possamos nos manter firmes, lado a lado, na fé e no amor. Amém. 

Links e recursos adicionais (recursos em inglês) em Martin Resources

Johannes Tetzel

Refutação de Johann Tetzel contra o Sermão de Lutero sobre Indulgências e Graça

Saxônia eleitoral

Tratado sobre Boas Obras

À Nobreza Cristã da Nação Alemã

Do Cativeiro Babilônico da Igreja

Da Liberdade Cristã

A Experiência da Torre de Lutero

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://reformation500.csl.edu/bio/jan-hus/
https://reformation500.csl.edu/bio/johannes-tetzel/
http://pitts.emory.edu/files/Documents/Tetzel.pdf
http://althistory.wikia.com/wiki/Electoral_Saxony_(The_Once_and_Never_Kings)
http://www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/work-01.txt
http://www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/web/nblty-01.html
https://whitehorsemedia.com/docs/babylonian_captivity_of_the_church.pdf
http://www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/web/cclib-1.html
http://www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/tower.txt
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EPISÓDIO 5
Oração de abertura: Pai celestial, tu deste a Martinho Lutero um coração de pastor para com o teu povo. Dá-nos 
o verdadeiro amor e preocupação uns pelos outros e pelo mundo inteiro, para que possamos compartilhar corajo-
samente o teu nome onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém.

 Assista ao Vídeo: Episódio 5

A Palavra de Deus é Tirada do Esconderijo

Foi difícil para Lutero viver em segredo no castelo de Frederico, o Sábio, em Wartburg. Como qualquer bom pastor, 
seu coração estava com seu povo, e ele desejava estar com eles e servi-los. O Dr. Schurb cita Lutero dizendo: 

“Aqui estou, preguiçoso e cheio de comida”. 

Mas, pelo contrário, Lutero não desperdiçou seu tempo lá. Com a segurança do castelo e sua nova identidade como 
cavaleiro George, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão.

Saiba mais sobre Wartburg

Saiba como a Bíblia chegou até nós

•  Por que você acha que a Igreja Católica sentiu que era necessário controlar e restringir o acesso às Escrituras?

•  Como a proibição da tradução da Bíblia do latim para outras línguas, sob a ameaça de morte, serviu aos 
propósitos de Satanás?

•  Hoje, a Bíblia está facilmente disponível para nós. Por que você acha que muitos cristãos não valorizam 
isso e não se preocupam em ler e estudá-la?

Servindo à Igreja

Como a Dra. Haemig disse, Lutero não só traduziu o Novo Testamento em alemão, mas também reformou a liturgia 
da Comunhão:

“No culto no fim da Idade Média, a congregação era considerada como mera espectadora. As 
pessoas ouviam a liturgia da missa, cantada provavelmente por um coral. As pessoas assistiam à 
elevação dos elementos. Eram espectadores. Mas Lutero queria que fossem participantes. Então 
começaram a participar nos cantos da liturgia. E cantavam os hinos. O ouvir do sermão era con-
siderado agora um ouvir ativo porque a Palavra de Deus estava ativa nelas”.

http://www.horaluterana.org.br
http://horaluterana.org.br/umhomemchamadomartinho
http://www.uncommon-travel-germany.com/wartburg.html
https://www.lhm.org/men/studydetail.asp?id=12754
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Lutero Reforma a Missa Alemã e a Ordem do Culto Divino

Lutero e a Música

•  Pensando nos culto em sua igreja, em quais partes você participa ativamente?

•  Por que é importante unir-se a outros no culto, em vez de se sentar e assistir como um mero espectador?

•  Se você não se sente confortável cantando junto a liturgia ou os hinos, como você ainda pode participar 
durante esses momentos?

Verdade inflexível 

Os príncipes luteranos encontraram-se em uma posição difícil contra o Papa e o Imperador Carlos V. Eles queriam 
se reunir e encontrar coisas que os uniam para apresentar uma posição coesa. Em Marburg, Lutero encontrou-se com 
Ulrich Zwínglio, líder da Reforma na Suíça, na tentativa de formar uma coalizão. Mas quando Zwínglio negou que o 
corpo e o sangue de Cristo estavam verdadeiramente presentes na Santa Ceia, a consciência de Lutero não o deixaria 
comprometer o ensino da Escritura. 

Saiba mais sobre Zwínglio e a discordância de Lutero com ele

O Dr. Biermann enfatizou que,

 “Lutero admitiu posteriormente que se sentiu seriamente tentado, ou que poderia facilmente se 
sentir tentado a dizer: ‘Pelo bem da unidade, pelo propósito de colocar uma boa e sólida frente 
contra o Papa, vamos fazer isso. Vamos concordar.’ Mas, ele não podia desistir da verdade”. 

•  Que vantagem terrena teria sido oferecida a Lutero, às suas congregações e aos príncipes alemães, se ele 
tivesse chegado a um acordo completo com Zwínglio?

Leia Atos 4.19-21; 5.27-29. 
19Mas Pedro e João responderam: — Os senhores mesmos julguem diante de Deus: devemos obedecer aos senhores 
ou a Deus? 20Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. 21Aí o Conselho Superior os ameaçou 
com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a 
Deus por causa do que havia acontecido. 
27 Depois puseram os apóstolos em frente do Conselho. E o Grande Sacerdote disse: 28 — Nós ordenamos que vocês 
não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por 
toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele! 29Então Pedro e os outros apóstolos respond-
eram: — Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas.

•  Como a decisão de Lutero de não comprometer o ensino da Santa Ceia mostra que ele estava depositando 
sua confiança em Deus e não na proteção dos governantes terrenos?

•  Descreva as vezes quando, por causa do medo, somos tentados a comprometer a verdade.

•  Como o exemplo da proteção de Deus em toda a vida de Lutero nos dá confiança para temer, amar e 
confiar em Deus acima de tudo?
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FATOS DE LUTERO: 
O Juramento de Doutorado de Lutero:  Ao receber seu diploma de doutorado, Lutero fez o 
tradicional juramento de um professor de universidade de ensinar e defender com fidelidade 
as Escrituras. Diante do Imperador Carlos V na Dieta de Worms, de Zwínglio no Colóquio de 
Marburg, e em muitas outras vezes durante sua vida, Lutero encontrou nesse voto uma tremen-
da fonte de encorajamento. É por isso que ele nunca se viu como um rebelde, mas como um 
teólogo que permaneceu fiel ao seu voto.

Somos Todos Mendigos  

Nas partes dois e três dessa série de estudos sobre Martinho Lutero, exploraremos o impacto duradouro que Martinho 
Lutero teve na história humana. No entanto, em tudo isso, ele não se concentrou em suas realizações. Suas humildes 
palavras finais escritas revelam sua perspectiva final: 

“Nós somos todos mendigos (diante de Deus), é verdade”. Lutero quis dizer quando ficarmos diante do juízo 
de Jesus Cristo, todos nós seremos como mendigos, com nada a oferecer. Tudo depende da vida, da morte e 
da ressurreição de Jesus. 

•  Se o Senhor permitir, que coisas você gostaria de realizar antes de morrer?

•  Como a ênfase de Lutero nos méritos salvadores de Jesus nos dá confiança para esse grande dia?

Oração de encerramento: Senhor Jesus, verdadeiramente somos mendigos. Cada um de nós é um pecador indigno. 
Lava nossos pecados em teu sangue, e dá-nos fé e força para seguir-te, enquanto tu nos conduzes ao nosso lar celestial. 
Amém.
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Links e recursos adicionais (recursos em inglês) em Martin Resources.

Texto do Edito de Worms

Problemas na Reforma
Andreas Bodenstein von Karlstadt
A Reação de Lutero às Mudanças em Wittenberg
Revolta dos Cavaleiros e a Guerra dos Camponeses
Thomas Muentzer
Atitudes para o uso da força e da violência 
Contra as hordas de roubos e assassinatos dos camponeses

Natal na terra de Lutero

Os problemas da paróquia levam Lutero a criar os Catecismos Menor e Maior
As visitas começam na Saxônia
A Visitação Saxônica (1528): Insights para a Vida da Igreja Luterana Contemporânea
O Catecismo Menor de Martinho Lutero
O Catecismo Maior de Martinho Lutero

A Confissão de Augsburg e os Príncipes Luteranos 
Contexto Histórico da Confissão de Augsburg
Philip Melanchthon, Confessor da Fé
A Contribuição de Lutero para a Confissão de Augsburgo
Carlos V e os Príncipes Luteranos em Conflito 
O Protesto dos Príncipes 
Lutero e a Guerra contra os Turcos 
A Dieta de Augsburgo 

A Liga de Esmalcalde 
A Liga de Esmalcalde 
Os Artigos de Esmalcade de Martinho Lutero
Política e Religião na Liga de Esmalcalde

O Enfraquecimento e Morte de Lutero 
A Vida de Lutero – Parte 1 
A Vida de Lutero – Parte 2 
As Últimas Batalhas de Lutero
Os Últimos Dias e os Pensamentos Finais de Martinho Lutero
As Últimas Palavras Escritas de Lutero
Como o Dr. Martinho Lutero morreu
Sermão Fúnebre por Justas Jonas 
Sermão Fúnebre por Johann Bugenhagen, pastor de Wittenberg
Sermão Fúnebre por Philip Melanchthon 
O que Lutero diria?

RECURSOS:
Luther, the Reformer 
Here I Stand: A Life of Martin Luther 
What Luther Says, compiled by Ewald Plass

RECURSOS EM PORTUGUÊS:
Obras Selecionadas de Lutero
Catarina, minha querida

Quem foi Martinho Lutero
Reforma Luterana
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O Dr. Joel Biermann é professor do Departamento de Teologia Sistemática no Concordia Seminary - Saint Louis, desde 2002. 
Ele ensina teologia doutrinária com especial foco e ênfase na ética e no papel correto da lei na vida do cristão. Além das res-
ponsabilidades do seminário, ele atende à sua congregação de origem, conduz treinamentos de evangelismo, ensina em classes 
de escola bíblia dominical e cria material para estudos bíblicos para pequenos grupos (“Help for the Hurried Life,” “Questions 
About”). Ele aparece em vários estudos bíblicos de Men’s NetWork. Ele é um orador frequente em encontros e conferências 
distritais e congregacionais, abrangendo temas relacionados a questões de discipulado e santificação. 

O Dr. John Eckrich, MD, médico clínico geral e gastroenterologista, tem oferecido cuidados de saúde integrada a pastores, 
professores, seminaristas e suas famílias por mais de 35 anos. Em sua clínica em Saint Louis, ele ficou surpreso com o número 
de doenças relacionadas ao estresse entre os obreiros da igreja luterana. Para responder ao burnout dos obreiros da igreja, em 
1999 ele fundou o Grace Place Wellness, um ministério de bem-estar preventivo que impacta positivamente as congregações, 
encorajando os obreiros da igreja a liderar a rica e completa vida que Jesus quer para o seu povo. O Dr. Eckrich e seus colegas 
serviram os obreiros da igreja luterana, líderes e suas famílias em centenas de retiros em todo os Estados Unidos e na Europa, 
Ásia, África e América Latina. 

A Dr. Mary Jane Haemig é professora de história da igreja e diretora do Programa de Pesquisa da Reforma no Seminário de 
Lutero (ELCA) em Saint Paul, Minnesota. Ela é especializada em estudos da Reforma, particularmente a Reforma Luterana. 
Suas áreas de estudo daquele período incluem pregação, catequese e oração. Ela ministra cursos sobre os escritos confessionais 
luteranos. É editora associada e editora revisora de livros da Lutheran Quarterly, editora associada do Dictionary of Luther and 
the Lutheran Traditions e membro do comitê do International Luther Research Congress. Ela também recebeu o diploma de 
Doutora em Jurisprudência (J.D.) da Harvard Law School, e seu Doutorado em Teologia (Th.D.) da Harvard Divinity School.

O Dr. Robert Kolb é professor emérito de teologia sistemática e diretor do Institute for Mission Studies no Concordia Semi-
nary - Saint Louis. Ele coeditou a versão Livro da Concórdia do ano 2000 e é o autor de quase 20 livros e mais de 100 artigos 
sobre Lutero e os teólogos da Reforma do século XVI. Desde 1993, é membro do Comitê do International Congress for Luther 
Research. Kolb lecionou em mais de 40 instituições educacionais nos cinco continentes e em muitos encontros eclesiásticos. 
Ele teve sua graduação de M. Div. e S.T.M. do Concordia Seminary, e completou seu doutorado em história na Universidade 
de Wisconsin, Madison. 
 
O Dr. Paul L. Maier, é professor emérito da história, e recebeu o título “Professor Russell H. Seibert de História Antiga” da 
Western Michigan University. Um autor prolífico com mais de cinco milhões de livros impressos em 20 línguas, ele também 
publicou 250 artigos acadêmicos e publicações em periódicos acadêmicos. Palestrando em muitos lugares, ele já esteve em rede 
nacional em rádio, na televisão, em entrevistas em jornais e recebeu inúmeros prêmios. Ele também escreveu sete livros infantis 
e ministrou seis seminários em vídeo sobre Jesus, sobre Paulo, a igreja primitiva e o cristianismo atual. Ele contribuiu para uma 
série de estudos bíblicos de Men’s NetWork. Ele obteve seu doutorado na Universidade de Basileia, Suíça, recebendo o seu 
Ph.D., summa cum laude, em 1957.

O Rev. Daniel Preus, foi terceiro vice-presidente e membro do Presidium da Lutheran Church, Missouri Synod. Anteriormen-
te ele participou de diretorias no Concordia Historical Institute e da Luther Academy, uma organização dedicada a promover a 
teologia confessional luterana, em St. Louis. Ele escreveu Why I Am a Lutheran, que foi traduzido em seis línguas, e escreveu 
artigos para revistas teológicas. Ele serviu congregações em Hobart, Indiana; Truman, Minnesota; Oak Park, Illinois; Colorado 
Springs, Colorado; St. St. Louis, Missouri. Ele recebeu seu M. Div. do Concordia Theological Seminary, em Springfield, Illi-
nois, e o Mestrado em Teologia pelo Concordia Theological Seminary, em Fort Wayne, Indiana.

O Dr. Ken R. Schurb é pastor da Zion Lutheran Church, em Moberly, Missouri. Anteriormente, ele serviu como professor 
assistente de religião e filosofia no Concordia College, Ann Arbor, Michigan. Foi assistente especial do ex-presidente da Igreja 
Luterana-Sínodo de Missouri Al Barry, e vice-presidente do Missouri District. Ele coescreveu um texto na série Estudo Bíblico 
LifeLight e escreveu o livro The Old Testament Collection: Preaching Christ in the Old Testament during the Church Year. 
Ele também palestra em conferências e workshops. Ele obteve seu M.Div. e S.T.M. do Concordia Theological Seminary, Fort 
Wayne, Indiana. Depois, o M.A. e o Ph.D. são da Ohio State University, sobre o Início da História Moderna da Europa, com 
especialização na Reforma.

O Rev. Dr. Gregory Seltz é o orador da Lutheran Hour. Anteriormente, foi diretor do Cross-Cultural Ministry Center e pro-
fessor de teologia, ambos na Concordia University em Irvine, Califórnia. Ele serviu como diretor-executivo de Life’s Journey 
Ministries em Manhattan, Nova York, e ajudou a fundar Church For All Nations-LCMS, a primeira missão Luterana iniciada 
em Nova York em mais de 40 anos. Ele começou uma igreja de missão em Dallas; serviu uma grande igreja em Tampa, Florida, 
e fundou escolas em uma variedade de contextos culturais. Ele possui diploma de bacharel em Línguas Bíblicas - Novo Testa-
mento da Concordia University, em Ann Arbor, Michigan; um M.Div. em Sistemática - Novo Testamento, e um S.T.M em 
Sistemática pelo Concordia Seminary, em Saint Louis..
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O Sacro Império Romano, a frágil união de pequenos reinos, 
detinha o poder na Europa ocidental e central entre 962 d.C. e 
1806 d.C. Governado por um Santo Imperador Romano que su-
pervisionava as regiões locais controladas por vários reis, duques, 
e outras autoridades, o Sacro Império Romano tentou ressuscitar 
o império ocidental de Roma. No entanto, não era santo, não era 
romano, e não era um império.

Muitas pessoas confundem o Sacro Império Romano com o 
Império Romano que existiu durante o período do Novo Tes-
tamÅento. O Papa Leão III lançou as bases para o Sacro Império 
Romano em 800 d.C. quando coroou Carlos Magno como 
imperador.

Em 1512 o nome “Sacro Império Romano da Nação Germânica” tor-
nou-se o título oficial do império, que se estendia pela Europa central, 
entre o reino da França ao oeste, e os reinos da Hungria e Polônia ao leste. 
No norte, era delimitado pelos mares Báltico e do Norte e pelo reino da 
Dinamarca; no sul, alcançava os Alpes.

O imperador era eleito. Assim como os cardeais, os príncipes da Igreja, 
escolhiam cada novo Papa, assim os príncipes que lideravam o império, 
chamados de eleitores, escolhiam seu imperador. A lei fundamental do 
império limitava o direito de eleger o imperador a sete príncipes princi-
pais: três eleitores eclesiásticos (os arcebispos de Mainz, Trier e Colônia) e 
quatro eleitores leigos (o rei da Boêmia, o duque da Saxônia, o margrave 
de Brandenburg, e o conde do Palatinado do Reno).

No final do século XV, o império entrou em um período de cresci-
mento institucional e maior importância política. O mais impor-
tante foi o seu parlamento, a Dieta Imperial (Assembleia). A dieta 
emergiu das lutas políticas medievais que obrigavam o imperador 
a consultar seus principais príncipes sobre as decisões que afetavam 
o império. A dieta tornou-se o local mais importante de comuni-
cação, conflito e negociação entre o imperador e os estados.

O imperador não governava como autocrata, mas ficava vinculado 
às resoluções da Dieta Imperial. Como era típico do início da era 
moderna, as dietas frequentemente aprovavam resoluções que não 
podiam ser aplicadas. A mais memorável foi o Edito de Worms de 
1521, quando o imperador Carlos V declarou Martinho Lutero 
fora da lei e qualquer um poderia matá-lo. Como Lutero vivia na 
Saxônia, governado por Frederico, o Sábio, Lutero ficou protegido 
do Edito.

O SACRO IMPÉRIO ROMANO

IMPERADOR CARLOS V

CIDADES NA ALEMANHA POR 
ONDE LUTERO PASSOU
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