
19/04/2017 – Assembleia da ABIBET – Belém do Pará
10/08/2017 – Encontro AGA
12/10/2017 – Congresso OPBB
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A Reforma é mais ampla que 31/10/1517
Pre reformadores???
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Batistas = auto estima muito boa
“ego auto inflado”

Menino = pregos = PIB de Wittenberg
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Será mais um exercício de REMEMORAÇÃO do que 
propriamente um ensino sistemático e exaustivo sobre o tema.
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Quando João Wycliffe tentou apresentar a Bíblia no vernáculo 
(inglês), foi sentenciado à morte. 
A Inquisição não conseguiu apanhá-lo antes de sua morte, e 
então os inquisidores desenterraram-lhe o corpo e o 
queimaram. 
Quando alguém era encontrado com um exemplar da tradução 
de Wycliffe, o exemplar era amarrado ao redor do seu pescoço 
e essa pessoa era queimada publicamente. 
As cinzas de Wycliffe foram lançadas no rio Swit, que cai no 
Avon, que cai no Severn, que desemboca no mar que banha os 
continentes de todo o mundo. Onde quer que o mar tenha 
levado as cinzas de Wycliffe, ali nasceu a Palavra de Deus (Is
40.8).
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Batistas e a Bíblia
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John Huss (1369 – 1415). Ele iniciou um movimento religioso 
baseado nas ideias de John Wycliffe. 
O seus seguidores ficam conhecidos como os Hussitas. 
A Igreja Católica não perdoou tais rebeliões e ele foi 
excomungado em 1410. 
Condenado pelo Concílio de Constança, foi queimado vivo e 
morreu cantando um cântico [cântico de Davi" Jesus filho de 
Davi tem misericórdia de mim]. Hoje em dia a sua estátua pode 
ser encontrada na praça central de Praga.
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Antes de ser queimado, Hus disse as seguintes palavras ao 
carrasco: "Vocês hoje estão queimando um ganso (Hus significa 
"ganso" na língua boêmia), mas dentro de um século, 
encontrar-se-ão com um cisne. E este cisne vocês não poderão 
queimar." 
Costuma-se identificar Martinho Lutero com esta profecia (que 
102 anos depois pregou suas 95 teses em Wittenberg), e 
costumeiramente se costuma identificá-lo com um cisne.
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Linha de tempo:
AT para os hebreus (um povo / uma língua)
NT para todos os povos (necessidade de uma língua 
compreensível em todos os lugares). Para isso, Deus levantou 
um homem (doido) que conquistou o mundo da época e 
implantou, além da cultura e arquitetura, também uma língua 
que fosse compreendida em todo o império.
Para que as Escrituras (que seriam traduzidas para a língua de 
cada povo) e as ideias da Reforma fossem rapidamente 
disseminadas, Deus preparou um homem que criasse um 
instrumento capaz de reproduzir textos com eficiência e 
rapidez.
Em 14 dias as teses de Lutero eram conhecidas em toda 
Alemanha e em 4 semanas em todas Europa.
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Batista e as Escrituras
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Em 1511, Lutero recebeu a incumbência de viajar a Roma a fim 
de tratar de assuntos do convento. Isto fez o seu coração 
transbordar de alegria, pois esperava encontrar em Roma paz e 
alívio para a sua consciência. A viagem tinha de ser feita a pé, 
pois não havia outro jeito, e durou treze semanas. 
Em Roma, cheio de devoção, procurou saciar a sua alma. Na 
praça de São João, encontrava-se uma escadaria chamada a 
escada de Pilatos, a qual antigamente teria se encontrado em 
Jerusalém, tendo o Salvador subido e descido por ela na 
semana da sua paixão e morte. Quando Lutero galgava de 
joelhos os degraus dessa escada com o fim de apaziguar a ira de 
Deus e fazer penitência pelos seus pecados, parecia ouvir uma 
voz de trovão que bradava: “O justo viverá por fé”. Assim este 
versículo tornava-se cada vez mais o farol que lhe apontava a 
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verdadeira escada do céu.
Batistas e a Justificação pela Fé
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Quando a venda de indulgências, que já acontecia em todos os 
lugares, chegou também à Alemanha, Lutero decidiu fixar suas 
famosas “95 teses” na porta da igreja do castelo de Wittenberg, 
no dia 31 de outubro de 1517. 
Martinho escolhera este dia, pois no dia seguinte celebrar-se-ia 
o dia de todos os santos, dia em que a igreja de Wittenberg 
seria procurada por muitos peregrinos que queriam receber as 
indulgências prometidas aos que veneravam os santos exibidos 
naquele dia (100 dias de indulgências ganhava aquele que 
venerava um santo).
Esse era o modo usual de se anunciar uma disputa e não havia 
nada de dramático no ato. Lutero confiava receber o apoio do 
papa pelo fato de revelar os males do tráfico das indulgências. 
As 95 teses continham o seguinte cabeçalho:
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Uma disputa do Mestre Martinho Lutero, teólogo, para 
elucidação da virtude das indulgências. Com o desejo ardente 
de trazer a verdade à luz, as seguintes teses serão defendidas 
em Wittenberg sob a presidência do Rev. Frei Martinho Lutero, 
Mestre de Artes, Mestre de Sagrada Teologia e Professor oficial 
da mesma. Ele, portanto, pede que todos os que não puderem 
estar presentes e disputar com ele verbalmente, o façam por 
escrito. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.  
Batistas e o horror a qualquer tentativa de colocar algo para 
ajudar na salvação. (as vezes o batismo quase ocupa este 
espaço, mas...)
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Lutero foi intimado a ir a Roma para se explicar, mas não foi.
Participa de 3 debates, o último dos quais com Eck, em Leipzig. 
Pouco tempo depois do debate, Eck viajou para Roma e 
persuadiu o papa a ameaçar Lutero com a excomunhão. 
Isso de fato aconteceu no dia 15 de junho de 1520, através da 
bula papal Exsurge Domine. 
A doutrina de Lutero foi anatematizada e seus livros 
condenados à fogueira, a fim de extirpar a sua memória entre 
os cristãos.
A bula não foi bem recebida na Alemanha. Lutero ficou alegre 
com a chegada da bula, porque serviu como desafio à verdade 
que pregava. 
A 10 de dezembro de 1520, reuniram-se, em grande número, 
alunos e professores, para tomarem parte na queima da Bula 
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pontifícia. 
Lutero tomando em mãos o Direito Canônico, as Decretais, as 
Clementinas e as Extravagantes dos papas lançou-os no fogo. 
Depois de serem consumidos pelo fogo, levantando a bula, 
jogou-a no fogo.
Por este ato, Lutero separou-se para sempre da Igreja Católica 
Romana. Teimou em desafiar o poder mais forte, mais temido 
no mundo naquele tempo. Daí em diante a sentença de morte 
estava lavrada; só a providência divina poderia livrá-lo de sua 
execução. 
No dia 3 de janeiro de 1521, apareceu uma nova bula de 
excomunhão, Decept pontificem romanum, na qual o papa 
pronunciava a proscrição e a excomunhão sobre Lutero e seus 
seguidores, que no texto são denominados “luteranos”. 
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Lutero é convocado por Carlos V, para se explicar na Dieta de 
Worms.
“Se puderem me convencer pelas, eu mesmo queimo meus 
livros, mas não posso ir contra minha consciência”
Tem um salvo conduto por alguns dias, e neste período, 
Frederico III, o sábio, sequestra Lutero e o esconde no castelo 
de Wartburg onde ele fica disfarçado de cavaleiro George.
Esperteza e astúcia de Lutero.
Dizem que teria deixado um anabatista morrer a mingua numa 
das torres do castelo.
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Batistas: preocupação de que as Escrituras estejam nas mãos 
das pessoas.
Reforma: retorno às Escrituras
Já fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Mas...
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Morreu em Eisleben em 1543, na mesma cidade onde nasceu, mas foi sepultado em 
Wittenberg.
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Ulrico Zuínglio, em alemão Huldreych, Huldreich ou Ulrich 
Zwingli, foi um teólogo suíço e principal líder da Reforma 
Protestante na Suíça.
Zurique - Zuínglio foi o líder da reforma suíça e fundador das 
igrejas reformadas suíças. 
Independentemente de Martinho Lutero, que era doctor
biblicus, Zuínglio chegou a conclusões semelhantes pelo estudo 
das escrituras do ponto de vista de um erudito humanista. 
Zuínglio não deixou uma igreja organizada, mas as suas 
doutrinas influenciaram as confissões calvinistas.
CONCEITO MEMORIAL DA CEIA
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Zurique, na Suiça
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Outra igreja em que Zwinglio pregava.
Centralidade da Pregação
Batistas
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João Calvino (Noyon, 10 de julho de 1509 — Genebra, 27 de 
maio de 1564) foi um teólogo cristão francês. Calvino teve uma 
influência muito grande durante a Reforma Protestante, que 
continua até hoje. Portanto, a forma de protestantismo que ele 
ensinou e viveu é conhecida por alguns pelo nome calvinismo, 
embora o próprio Calvino tivesse repudiado contundentemente 
este apelido. Esta variante do protestantismo viria a ser bem 
sucedida em países como a Suíça (país de origem), Países 
Baixos, África do Sul (entre 
os africânderes), Inglaterra, Escócia e Estados Unidos.

23

https://pt.wikipedia.org/wiki/Noyon
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1509
https://pt.wikipedia.org/wiki/Genebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1564
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calvinismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B4eres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B3cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


FAREL – CALVINO – BEZA – KNOX

No movimento reformista, Lutero não concordou com o "estilo" 
de reforma de João Calvino. 
Martinho Lutero queria reformar a Igreja Católica,[18] enquanto 
João Calvino acreditava que a Igreja estava tão degenerada 
que não havia como reformá-la. 
Calvino se propunha a organizar uma nova Igreja que, na sua 
doutrina (e também em alguns costumes), seria idêntica à Igreja 
Primitiva. 

Calvino está mais para ruptura do que para reforma.
Extremo calvinismo precisa ser visto contra o pano de fundo da 
época.
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Ana Batista – Batizar de novo

Batismo somente para adultos
Separação da igreja do Estado
Pacifismo em relação a guerras
Afastamento do Mundo
Vida em comunidades em separado (Menonitas / Amish)
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Georg Blaurock, Conrad Grebel e Félix Manz
Os anabatistas fundaram então sua primeira igreja no dia 21 de 
janeiro de 1525, próxima a Zurique, na Suíça. Perseguidos na 
Suíça, o movimento espalhou pelo sul da Alemanha, Vale do 
Reno, Caríntia e Países-Baixos. Somente grupos pacifistas dos 
anabatistas sobreviveram, como os organizados por Menno
Simons nos Países Baixos e hutteritas no Tirol, organizado 
por Jacob Hutter em um grupo comunal que ainda existe nos 
Estados Unidos. Os amish nasceram dentre os mennonitas e 
os Dunkers são frutos do encontro entre anabatismo e 
o pietismo.

Rio Limatt, onde Félix Manz e outros foram afogados: “Se 
querem água, água vão ter”.
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Jakob Huter
Innsbruk na Austria
Hutteritas

IMPORTÂNCIA DA TEOLOGIA ANABATISTA
Rompimento do batismo como entrada para a Igreja/Reino
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