
AIgreja Evangélica de Confissão Lutera-
na no Brasil – IECLB, está celebrando 
o jubileu de 500 anos da Reforma Lute-
rana, juntando-se a centenas de igrejas 

herdeiras da reforma no mundo. No dia 31 de outu-
bro de 1517 Martim Lutero pregou noventa e cinco 
teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, 
na Alemanha, posicionando-se contra práticas da 
igreja do seu tempo e defendendo a volta às sagra-
das escrituras e aos valores do evangelho. Lutero 
não só transformou a igreja, como revolucionou 

a cultura, a economia, a política e a educação. A 
reforma abriu as portas de um novo tempo.

É tempo de celebrar, recontando uma história 
de fé e coragem.  Lutero e todas as lideranças do 
movimento reformatório enfrentaram poderes e 
movimentos contrários. Esses homens e essas mu-
lheres nos animam a testemunhar corajosamente a 
nossa fé quando os valores do Reino são negados 
ou desvirtuados.

É tempo de celebrar uma igreja viva. Igreja da 
Reforma não tem só uma linda história, mas, como 
igreja sempre em Reforma, é igreja em movimento, 
que convida ao discipulado de Jesus Cristo e propa-
ga o amor e a paz na sociedade.

É tempo de protagonizarmos a história dos 
próximos 500 anos; de valorizar a fé e a espiritua-
lidade na realidade onde o ter substituiu o ser; de 
compartilhar a graça onde corremos sem cessar 
procurando conquistar o que na verdade é presente; 
de pregar a palavra de Deus como orientadora de 
vida e a Cristo como caminho, verdade e vida para 
os próximos 500 anos.

A exemplo das 1.500 pessoas jovens que, na 
praça da cidade de Timbó/SC, testemunharam sua 
fé formando a Rosa de Lutero com sua participa-
ção, disposição e alegria, convidamos você a fazer 
parte desta igreja em movimento que vive em 
Deus e para Deus.

P. Sin. BRENO CARLOS WILLRICH
Sínodo Vale do Itajaí / Blumenau

ENCARTE ESPECIAL

Reforma 500 Anos500

A PRÉ-REFORMA LUTERO: VIDA E OBRA OS LUTERANOS HOJE
Antecessores de Lutero no 
movimento da Reforma. 
O contexto em ebulição que 
permitiu aos reformadores 
lançarem a semente. 
Os grandes pensadores e 
os intrépidos navegadores.

O jovem em luta com Deus.
Linha do Tempo com a história.
As grandes obras do Reformador.
O mito do homem de fibra em um 
corpanzil de saúde frágil.
Mulheres do movimento reformador.
Os Pilares da Reforma.

A IECLB e seu legado evangélico-
-luterano no Brasil.
Os luteranos no mundo.
A Federação Luterana Mundial.
Igreja luterana no Japão?
Os 500 anos da Reforma rumo aos 
Outros Quinhentos.
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PEDRO VALDO (1140-1218) JOHN WYKLIFF (1320-1384) JAN HUSS (1369-1415)
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PEDRO VALDO foi um comerciante em 
Lyon-França que se converteu, distribuiu seus 
bens aos pobres e tornou-se pregador leigo. Os 
valdenses reuniam-se nas casas das famílias, 
defendiam que a Bíblia tem mais autoridade que 
o Papa e devia estar em cada casa na língua 
nacional. Perseguidos, os “pobres de espírito” 
encontravam-se em grutas. Foram excomungados 
em 1184. Após a morte de Pedro Valdo foram per-
seguidos durante toda a Idade Média na França.

OS PRÉ-REFORMADORES

A causa da Reforma é tão comple-
xa, que a não-menção aos pré-
-reformadores torna impossível 
compreender satisfatoriamente 

o período. Trata-se de cristãos descontentes 
com os rumos da igreja. Os pré-reformado-
res são pensadores cristãos de transição. Para 
o surgimento dos pré-reformadores, o cená-
rio social, político, econômico e eclesiástico 
contribuiu para manifestações de insatisfa-
ção com a Igreja da época.

Pessoas descontentes com os rumos da 
igreja após o primeiro milênio do Cristianis-
mo não foram uma exceção. Quando Martim 
Lutero, João Calvino, Ulrico Zuinglio e outros 
levaram a cabo seu movimento reformador, 
muitos outros “reformadores” o precederam. 

Este movimento é conhecido como “Pré-re-
forma”. Ao celebrar os 500 anos da Reforma, 
é preciso considerar que pelo menos 400 anos 
antes de Lutero pessoas defendiam as mesmas 
ideias que ele. Muitas perderam a vida por 
pensarem diferente da igreja oficial. Mas as 
suas ideias lançaram as bases teológicas da 
Reforma de Lutero e outros. 

De modo geral, esses pré-reformadores 
uniram a piedade à prática, o que levou a 
críticas a uma igreja cada vez mais parecida 
com um império temporal e seus jogos de 
poder. Muitos se inspiraram em Agostinho, 
propondo mudanças estruturais e espirituais 
na igreja. Também o fim da era medieval 
trazia uma nova realidade e uma crescente 
sensação de insegurança e insatisfação. 

A partir do primeiro milênio a Igreja 

foi fortemente contaminada pelo poder 

temporal, constituindo-se num poderoso 

império. Todos os luxos, a ostentação e os 

vícios do poder político invadiram a Igreja 

e deram origem a crescentes críticas. Nem 

mesmo o poder militar passou longe da 

Cúria Romana. As Cruzadas revelaram uma 

igreja vingativa e assassina, que se dispunha 

a usar de todos os meios lícitos ou não para 

reconquistar os territórios europeus tomados 

pelos “otomanos” e, simultaneamente, recon-

quistar Jerusalém, a cidade santa. Cenário 

propício para o surgimento dos “hereges”.

HUGUENOTES 
A perseguição culminou no massacre de milhares 
de huguenotes em 1572. Os cadáveres eram 
lançados nos rios, que ficaram tão contaminados 
que ninguém comia peixe. Por gratidão, o Papa 
Gregório 13 condecorou o rei francês, rezou um 
Te Deum e cunhou uma medalha comemorativa 
com um anjo com espada matando os protes-
tantes. Cerca de 300 mil protestantes fugiram da 
França, entre eles também os valdenses.

JOHN WYKLIFF era padre e professor brilhante 
na Universidade de Oxford, Inglaterra. Integrou a 
Cúria Romana e, quando voltou a Oxford passou a 
criticar Roma e escrever tratados. Queria uma igreja 
pobre e sem poder temporal. O Estado devia tomar 
os bens da Igreja e sustentar o clero. Para Wykliff, a 
Bíblia era o único fundamento da fé e ele a traduziu 
da Vulgata para o inglês. Ele defendia a pobreza dos 
padres e os “lolardos” (seus pregadores) andavam 
descalços, de túnica e cajado, sendo que também 
leigos podiam pregar o evangelho. Ele e seus 
seguidores foram expulsos da universidade e suas 
ideias foram proibidas. O Concílio de Constança o 
declarou herege 30 anos após a sua morte. Seus 
restos mortais foram exumados e queimados em 
praça pública junto com seus livros.
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Hoje há comuni-
dades valdenses 
na Itália, no Uru-
guai, na Argentina 
e outros países. A 
Igreja Evangélica 
Valdense do Rio 
da Prata é parcei-
ra da IECLB.

JAN HUSS é herói nacional na República Checa. 
Tornou-se professor da Universidade de Praga em 
1398, e foi pregador da Capela dos Santos Ino-
centes de Belém, em Praga, e lotava a igreja até o 
último lugar. Foi o primeiro sacerdote a ministrar 
cultos na língua nacional e introduziu reformas 
litúrgicas. A frase nacional checa, “a verdade 
vencerá!”, era sua frase preferida. Em razão de sua 
crítica à corrupção na igreja, Huss foi considerado 
herege. Foi excomungado três vezes antes de ser 
condenado à morte na fogueira pelo Concílio de 
Constança, no dia 6 de julho de 1415, quando 
foi queimado vivo. Ele foi um dos inspiradores 
de Lutero e muitos dos preceitos luteranos foram 
inspirados nas ideias do pré-reformador boêmio, 
um século antes do professor de Wittenberg.

“Vocês hoje estão 
queimando um ganso 
– Huss significa gan-
so na língua boêmia 
–, mas dentro de um 
século se encontra-
rão com um cisne”, 
teria dito Huss na 
hora da morte. O 
cisne era Lutero.
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“A verdadeira autoridade 
emana da Bíblia, que 
contém o sufriciente 
para governar o mundo. 
Enquanto temos muitos 
papas e centenas de 
cardeais, suas palavras 
só podem ser conside-
radas se estiverem de 
acordo com a Bíblia”, 
escreve Wykliff.

Comunidade Evangélica
Luterana de Curitiba

CELC-UP
LAR LUTERANO DE RETIROS

Rua João Batista Chiarello, 340
Campo Comprido – Curitiba- PR
Reservas - 41 3245-1714 (Sr.Darci)

CEMITÉRIO LUTERANO
Rua Ivo Leão, 205

Alto da Glória – Curitiba – PR
41 3252-0107 ou 3253-5999
Capelas com atendimento 24 horas



CONJUNTURA PROPÍCIA O pensamento e as descobertas de Martim Lutero (1483-1546), Cristóvão Colombo (1451-1506) e Nicolau Copérnico (1473-1543) transformaram o mundo no início do século 16, virando a Ciência e a Teologia de pernas para o ar. Mapas, escri-tos, pinturas e personalidades deste século mostram o grau de transformação ocorrido. Como na era digital em que vivemos, algu-ma novidade absolutamente avassaladora surpreendia as pessoas a qualquer momen-to. Assim, a Reforma estava inserida num contexto amplo e complexo. Tudo conspira-va para o surgimento de um novo mundo.

CRISTÓVÃO COLOMBO (1451-1506) GIORDANO BRUNO (1548-1600)

GIORDANO BRUNO foi queimado vivo na 
fogueira em 1600. Embora ele tenha nascido 
dois anos depois da morte de Lutero (1546), 
este filósofo, teólogo e frei dominicano 
italiano pagou com a vida por sua ousadia 
de pesquisador e pensador. Seu martírio fica 
de exemplo como o movimento da Reforma 
continuou existindo por muito tempo sob forte 
perseguição da Igreja. Acusado de heresia e 
panteísmo pela Inquisição, Bruno defendia 
que o Universo é infinito e que há outros 
planetas habitados, como a Terra. Suas ideias 
eram inspiradas em Copérnico, que afirmava 
que o centro do universo é o Sol e não o 
nosso planeta, e precederam o pensamento 
de Galileu Galilei (1564-1642), Johann Kepler 
(1561-1630) e outros, todos perseguidos pela 
Igreja por suas ideias sobre o Universo.

“O mundo é 
infinito porque 
Deus é infinito. 
Como acreditar 
que Deus, um ser 
infinito, possa ter 
se limitado a si 
mesmo criando um 
mundo fechado e 
limitado?”

NICOLAU COPÉRNICO foi um astrônomo e 
matemático polonês a provar que não é a Terra mas 
o Sol o centro do Sistema Solar. Foi também cônego 
da Igreja Católica, governador e administrador, 
jurista, astrônomo e médico. Sua teoria heliocêntri-
ca, contestando a teoria geocêntrica de Aristóteles, 
revolucionou a ciência e a teologia. Com base 
em Copérnico, Galileu e Kepler reformularam os 
cálculos e conseguiram montar um modelo bastante 
realista do Sistema Solar. Em 24 de maio de 1543 
Copérnico morre, no mesmo dia da publicação de 
sua obra “Da revolução de esferas celestes”. Suas 
ideias não tiveram grande resistência na Igreja du-
rante sua vida. Alguns bispos julgaram interessante 
e até incentivaram as pesquisas. Mas quando Galileu 
se baseou em Copérnico, sofreu dura perseguição.

NICOLAU COPÉRNICO (1473-1543)

CRISTÓVÃO COLOMBO entrou na história por sua 
sagacidade e ousadia marítima. Redescobriu o Caminho 
das Índias contornando a África. Atravessar o Atlântico, 
único oceano conhecido até então, revelou o continente 
americano à Europa. Também mostrou na prática que 
a Terra é redonda. Acreditava ser possível navegar 
para Leste seguindo pelo Oeste e retornar ao ponto 
de partida, dando a volta na Terra. Exímio cartógrafo, 
redesenhou os mapas da época (ao fundo, um dos 
mapas que traçou após suas viagens). Suas viagens 
foram financiadas pelos reis de Espanha, que lhe for-
neceram três navios com tripulação, que entraram para 
os nossos livros de história como Santa Maria, Pinta e 
Nina. Colombo retornou à Espanha em 1493 e fez outras 
viagens de colonização em 1493, 1500 e 1502. Em 1506 
ele morreu, ainda acreditando que atingira a Ásia.
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“Santo Isidro, Beda, 
Strabo, o mestre da 
história eclesiástica, 
Santo Ambrósio, 
Scoto e todos os teó-
logos concordam que 
o Paraíso terrestre se 
encontra no Oriente”, 
escreveu Colombo 
no seu diário.

“Assim, uma vez 
que nada impede 
que a Terra se mova, 
sugiro que devemos 
considerar também 
se adequar várias 
moções, de modo 
que ela pode ser 
considerada como 
um dos planetas e 
não o centro.

AIgreja via com apreensão todos 
esses movimentos que amplia-
vam os horizontes do conheci-
mento humano a um patamar 

nunca antes alcançado. Filósofos, teólogos e 
pesquisadores começavam a tirar a humani-
dade da era das trevas, rumo ao que ficou co-
nhecido como Renascimento. Conservadora e 
apegada à sua própria teologia protecionista, a 
Igreja criou a Inquisição já no século 12, para 
conter “hereges” como Pedro Valdo, John 
Wykliff, Jan Huss e muitas outras pessoas.

Com o aumento e a intensidade dos movi-
mentos protestantes, como o de Martim Lutero 
na Alemanha, o Vaticano ampliou significa-
tivamente a Inquisição. Na Espanha (1478) e 
em Portugal (1536) os tribunais eclesiásticos 

passaram a adotar métodos cruéis de tortura 
para conduzir os processos contra os que a 
igreja considerava afastados de sua doutrina.

Entretanto, o movimento reformador 
começou a angariar simpatizantes entre reis e 
príncipes que tinham sérios problemas com o 
poder do papado. A disputa de poder entre os 
políticos e os bispos escancarou as portas para 
a Reforma em regiões inteiras, como foi o 
caso na Alemanha. Ao mesmo tempo, o ideá-
rio dos reformadores abriu as portas também 
das universidades para os novos ventos que 
arejavam a Europa. Assim, do ponto de vista 
político, acadêmico e também popular, uma 
conjuntura propícia abriu o mundo para uma 
nova era na História. Assim, a Reforma nem 
de longe teve apenas importância religiosa.



O HOMENAGEADO
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No dia 10.11 em Eisleben 
nasce o menino Martim, na 
família de Hans e Grethe 
Luder. Um dia depois, ele 
é batizado com o nome do 
santo do dia. Um ano depois 
mudam-se para Mansfeld.
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A imagem mostra Martim 
como criança indo à escola. 
Aos 14 anos ele sai de casa 
para estudar em Magdeburg 
e Eisenach, onde estuda 
Latim.

O jovem Martim ingressa 
na universidade de Erfurt 
para estudar Direito e chega 
a passar nos exames para o 
curso em 1505.
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Em 2 de junho
 de 1505 um raio e o 

medo o levam a tornar-
-se monge agostiniano.

A MAIS FAMOSA TEMPESTADE “luterana” pegou de surpresa o jovem es-
tudante de Direito Martim. Segundo seu próprio relato, isso teria ocorrido no 
dia 2 de julho de 1505, em Stottenheim. Seu amigo foi atingido por um raio e 
Lutero jurou, ali mesmo, que largaria os estudos de Direito e viraria monge. 
Como bom católico, seu desesperado apelo foi dirigido a Santa Ana. Assim 
começa a história da Reforma: por pavor. Lendo a Bíblia no mosteiro, Lutero 
descobre que um Deus vingativo e raivoso é invenção da igreja e do medo das 
pessoas. Mais tarde, como pai zeloso, ele teria dito à sua esposa Catarina: 
“nossos filhos não crescerão com pavor de Deus”. Assim, Lutero tornou-se 
um ardoroso defensor da Graça amorosa de Deus. Hoje, uma pedra no 
caminho de Stottenheim lembra a tempestade e a conversão do jovem 
Martin, e considera este o ponto de partida da Reforma. 
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Pavor e autojustificação no mo-
nastério. Staupitz, pai espiritual 
de Martim, o acusa de ocupar-
-se demais com o pecado.
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Lutero é orde-
nado padre. Em 
1510 ele realiza 
uma viagem 
a Roma e se 
escandaliza 
com o que vê 
na cidade que 
considerava 
santa.
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Falar sobre o Reformador da Igreja do Século XVI é envolver-se com 
uma figura apaixonante. E isso não apenas pela questão histórica e da 
ciência teológica, que por si só já mostrariam quão revolucionária foi 
a sua aparição no cenário alemão e mundial. Mas sim por conta de 

sua figura humana, demasiado humana. Como amostra do espírito inquieto 
que impulsionou os ventos que varreram toda a Europa, duas estações na vida 
de Lutero. O objetivo é mostrar, de leve, quem ele era.

Ao mesmo tempo, nas próximas páginas você pode conferir as principais 
estações na vida do Reformador, numa Linha do Tempo que busca, além de 
traçar uma breve biografia de Martim Lutero, destacar alguns eventos que 
marcam o modo luterano de ser até os nossos dias.

A Primeira Estação que mostra como era a pessoa de Lutero aconte-
ceu no dia 15 de março de 1509. Lutero, recém chegado a Wittemberg para 
estudar e tornar-se doutor em Teologia, escreve uma carta a seus amigos do 
monastério em Erfurt, onde havia sido ordenado Padre. Desculpa-se, pri-
meiramente, por não ter se despedido e fala um pouco sobre os seus estudos. 
Conta como ele não gosta da filosofia escolástica que tem de estudar (o que 
não quer dizer que ele não a estuda, como muitos de nós que, quando não 
gostam de um tema apenas fazem de conta). Diz que gostaria de trocar a 
filosofia pela teologia. 

Entretanto, enfatiza: “Mas eu quero dizer uma teologia que seja capaz de 
adentrar no miolo da noz, no centro do grão de trigo, no tutano do osso.” 
Uma teologia que não fique com a casca, com a aparência de falar sobre Deus 
sem se dar conta do que isso significa para o ser humano, que se perca nas 
suas elucubrações e não responda aos anseios humanos profundos de relação 
com Deus. É por isso que ele começa a ler a Bíblia. É a Palavra de Deus que 
será o guia luterano para qualquer questão. A Verdade está na Palavra de 
Deus. Mas nós precisamos interpretá-la para chegar ao tutano do osso! Leitu-
ra superficial e preconceituosa é a que fica com a casca. E a casca é justamente 
o que devemos jogar fora!

A Segunda Estação que mostra quem era Lutero em sua essência, aconteceu 
no dia 26 de outubro de 1516, um ano antes do “Dia D” em que não suportou mais 
os abusos da Igreja e fixou as 95 teses na porta daquela igreja. Quando a peste che-
ga a Wittemberg e os amigos pedem que ele fuja para sua segurança, que se abrigue 
em outra cidade onde a peste ainda não esteja ceifando vidas, ele reponde: NÃO! E 
isso não por soberba ou por ser mais forte e corajoso que os outros. 

Ele manda seus alunos embora, para que se salvem, pois tristemente ele cons-
tata que a peste está levando a juventude, os que ainda não vieram a dar frutos. É 
por isso que ele os manda embora da Universidade até que a peste passe. 

Mas quanto a ele? Vejam suas próprias palavras nesta carta: “Não é que eu 
consiga encarar a morte sem medo, pois eu não sou o Apóstolo Paulo; sou apenas 
um humilde intérprete do que o Apóstolo falou (...) mas eu fui chamado para esta 
Universidade e aqui é o meu lugar (...). Deus vai arrancar esse medo que eu sinto, 
assim eu espero.” 

Saber que Lutero era como tu e eu, que tinha dúvidas, medos e angústias e 
também tinha que tomar decisões de vida ou morte, enobrece ainda mais o seu 
legado. Deus nos deu a humanidade para ser vivida em humanidade. Não somos 
deuses ou anjos, e também não precisamos ser! Enquanto hoje as pessoas fre-
quentam as igrejas em busca de milagres sobrenaturais, para Lutero o verdadeiro 
milagre é encarar sua própria humanidade e engajar-se apaixonadamente pela 
vida, com todas as consequências que isso traz. E o que a gente não entende ou 
nos atemoriza, podemos depositar carinhosamente nas mãos de Deus.

Expediente das páginas 4 a 6: Textos, pesquisa histórica e informações constantes na Linha do 
Tempo da vida de Martim Lutero foram elaborados pelo P. Dr. Leandro Hofstaetter. A edição do 
material e a arte gráfica da Linha do Tempo foram elaboradas pelo P. Clovis Horst Lindner. As 
imagens são reproduções pesquisadas na internet.
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Lutero é enviado à uni-
versidade de Wittenberg 
por Staupitz e defende 
tese de doutorado, 
passando a lecionar 
Salmos e Romanos.
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Ocorre forte campanha de venda de indulgências 
de Johann Tetzel na região (ilustração). A metade 
do dinheiro seria usada para pagar as dívidas do 
Arcebispo Albrecht de Mainz. Em 31 de outubro 
Lutero quer discutir as indulgências e fixa na porta 
da Igreja do Castelo em Wittenberg as 95 teses, com 
uma intimação ao Arcebispo para que proíba a venda 
de indulgências em seu território. Albrecht de Mainz 
envia as teses de Lutero a Roma que as interpreta 
como uma afronta à autoridade do Papa. Martim 
muda seu nome de Luder para Luther, uma analogia 
ao grego eleutherios, o liberto pelo evangelho.

Para alguns, o ato de 
pregar as teses na porta da 
igreja com um martelo é 
lenda. Mas, na universida-
de era comum afixar avisos 
e assuntos diversos na 
porta da Igreja do Castelo.

Graças a Johann Staupitz, prior do mosteiro 
e pai espiritual de Lutero, ele é encami-
nhado à Universidade de Wittenberg para 
fazer doutorado. Ele vira professor logo 

depois de defender a tese de doutorado e as suas 
aulas tornam-se famosas na universidade. Em 1517, 
a campanha de Tetzel para vender indulgências 
(quadro abaixo) irrita o professor e, no dia 31 de 
outubro, cidade cheia para a celebração de Todos 
os Santos, é sacudida pelas teses na porta da Igreja 

do Castelo. Lutero queria debater. Achava que a 
igreja estava sendo enganada por espertos. Mas, 
ele desencadeou uma sequência de acontecimentos 
dramáticos até 1524, que quase custaram sua vida.

De 12 a 14 de outubro de 1518, Lutero vai a 
Augsburgo para um interrogatório conduzido pelo 
Cardeal Caetano, encarregado do Papa. Ele não acei-
ta revogar o que escreveu. Em 8 de dezembro, o Prín-
cipe Frederico o Sábio se recusa a entregar Lutero às 
autoridades romanas ou expulsá-lo de suas terras. 

Em janeiro de 1519 morre o Imperador Ma-
ximiliano I. Seis meses depois é eleito seu neto, 
Carlos V, coroado imperador em 1520 aos 20 anos. 
Em 15 de junho de 1520 há uma bula de ameaça de 
excomunhão. Em agosto Lutero publica seu escrito 
endereçado “À Nobreza Cristã da Nação Alemã”, em 
outubro “Do cativeiro babilônico da Igreja” e em 
novembro “Da liberdade cristã”. A bula de ameaça 
de excomunhão é recebida em 10 de outubro e em 
10 de dezembro Lutero queima a bula em Wit-
tenberg, em praça pública. Em 3 de janeiro de 1521 
Lutero é excomungado pelo Papa Leão X. 

Em 6 de março, é convocado a Worms por uma 
artimanha do Príncipe Frederico, que não quer seu 
professor seja levado a Roma. Em 17 e 18 de abril, 
Lutero é interrogado em Worms perante Carlos V e 
não nega seus escritos. Em 4 de maio é sequestrado 
pelo seu próprio príncipe, que lhe oferece guarida 
no Castelo de Wartburg. Ali ninguém o conhece 
como Lutero, mas sim, como Cavaleiro George.

Entre 1521 e 1522, de dezembro a fevereiro, 
em apenas onze semanas, Lutero traduz o Novo 
Testamento para o alemão. No mês seguinte Lutero 
deixa o Castelo de Wartburg e retorna a Wit-
tenberg para acalmar os ânimos, pregando contra 
as reformas introduzidas enquanto esteve fora. 
Em setembro já aparece a sua tradução do Novo 
Testamento em alemão.

No ano de 1523 ele volta a dar aulas na Univer-
sidade e trabalha na elaboração de uma reforma 
do culto evangélico, agora em alemão. No dia 9 de 
outubro de 1524 Lutero deixa de usar o hábito de 
monge. Ele é famoso em toda a Europa, por conta 
desses anos agitados e fecundos.

OS ANOS DECISIVOS

15
20

Lutero queima a bula que 
o ameaça de excomu-
nhão em 1520. Em 
janeiro de 1521 ele é 
excomungado por Roma.

15
21

Excomungado em 3 de 
janeiro, em abril Lutero 
é interrogado na Dieta 
de Worms e é proscrito. 
Em maio é sequestrado e 
escondido na Wartburg e 
vira Cavaleiro George.

Entre maio de 1521 e março de 1522 
Lutero esteve no castelo de Wartburg. 
Nesta mesa, traduziu o Novo Testamento 
em onze semanas, a obra prima que 
marcou para sempre a língua alemã.

15
22

15
25

Em março de 
1522 ele volta a 
Wittenberg porque 
a Reforma toma 
rumos perigosos e 
fundamentalistas. 
Em 1923 ele volta 
a dar aulas na 
Universidade e 
inicia uma reforma 
litúrgica, com o 
culto em alemão.

Em 13 de junho Lutero casa-se com 
a ex-monja Katharina von Bora. 
Lutero tinha 42 anos e Katharina 
26. Katharina era uma mulher muito 
ativa e organizada. Lutero a chamou 
de “estrela da manhã de Wittenberg”. 
Ela era boa administradora do 
orçamento, dos empregados, das 
reformas e das compras, além de 
cuidar dos filhos e hóspedes. A opi-
nião dela nas conversas à mesa era 
importante. Em carta de 11 de agosto 
de 1525, Lutero a descreve como 
uma mulher que combina melhor 
com ele do que imaginava.



UM ROSTO MARCADO

Oque se segue nos anos após o casamento 
de Martim Lutero, é complemento à sua 
caminhada e consequência de sua ousadia. 
O casamento com Katharina von Bora foi 

um testemunho necessário e, ao mesmo tempo, 
uma grande bênção na vida do reformador. 

Entre os atos mais importantes após sua união 
matrimonial conta-se a Confissão de Augsburgo, 
cujo conteúdo ele norteou, em parceria com seu 
genial amigo Felipe Melanchthon, que ele chamava 
de “pequeno grego”. Além disso, Lutero formulou 
os catecismos Menor e Maior, preciosas obras para 
as famílias e para a educação cristã. Com uma equi-
pe, traduziu a Bíblia toda; debateu com as autorida-
des que queriam proibir o protestantismo; deixou 
muitos escritos e pregações preciosas; debateu com 

Zwinglio e Calvino sobre a Eucaristia e trabalhou 
incansavelmente pela continuidade da Reforma.

Tudo isso, entretanto, custou a já frágil saúde 
de um homem de meia idade, professor e pai de 
família. Após os 45 anos de idade, Martim Lutero 
não foi exatamente um homem saudável. Obeso, 
com problemas estomacais e de visão, hipertenso, 
bipolar, depressivo e uma série de enfermidades, 
Lutero enfrentou poucas e boas. A imagem que a 
história nos transmite, de um homem saudável e 
sempre disposto, é um clichê.

Além da saúde, um dos mais duros golpes que 
Lutero sofreu foi a morte de sua filha “Lenchen”, 
aos 16 anos. Ele já havia perdido Elisabeth, com 
seis meses. Depressivo por longo tempo, ele lutou 
corajosamente para se reerguer. 

Reconstituição em 3D do rosto de Lutero, feita 
a partir da máscara mortuária do reformador.

15
26

Nasce Hans, o 
primogênito do 
casal Martim e 
Katharina.

15
29 Publicação dos Cate-

cismos Menor e Maior. 
No mesmo ano nasce 
“Lenchen” e acontece o 
diálogo com Zwinglio e 
Calvino sobre Eucaristia. 
Em meio a tudo isso, a luta 
por liberdade religiosa.

15
30 Felipe Melanchthon escreve 

a Confissão de Augsburgo, 
documento fundamental 
da Reforma. Rejeitada por 
Carlos V, este extingue o 
protestantismo e inicia-se 
uma longa luta pela legali-
dade do movimento.

15
34

É publicada a 
primeira edição 
completa da 
Bíblia de Lutero.

15
42 Já muito doente, Lutero 

escreve seu Testamento 
e declara Katharina sua 
herdeira. No mesmo 
ano, morre a jovem filha 
“Lenchen” e ele entra em 
depressão, pedindo a 
oração dos amigos.

15
46 Em 14 de fevereiro faz 

sua última prédica em 
Eisleben e morre em 18 
de fevereiro. É sepultado 
na Igreja do Castelo em 
Wittenberg. Seu amigo 
Felipe Melanchthon fez 
o sepultamento

Com a morte de Lutero, Me-
lanchthon assume os destinos 
do movimento da Reforma.

Mulheres que fizeram a diferença na Reforma

KATHARINA VON BORA (1449-1552) ELISABETH CRUCIGER (1500-1535) ARGULA VON GRUMBACH (1492-1568) ELISABETH DE BRANDENBURGO (1510-1558)

APESAR DA SOCIE-
DADE MACHISTA, onde era 
clara a divisão de tarefas entre 
homem e mulher, Lutero pregou 
sobre a igualdade perante Deus. 
Mulher e homem são uma 
unidade no casamento e ambos 
se ajudam e se complementam 
nas diferentes tarefas que lhes 
cabem. Mas muitas mulheres, 
apesar da submissão, não 
se calaram, e manifestaram 
publicamente sua fé.

Katharina von Bora era de família nobre empobrecida, e foi 
entregue pelo pai ao convento, tornando-se freira. Sabendo do movi-
mento de Lutero, ela e outras 11 freiras fugiram em tonéis de peixes. 
Casou-se com Lutero e cuidou das finanças do lar, dos seis filhos 
e dos muitos hóspedes na casa; também cuidava de doentes com 
medicina caseira. Participava das discussões  teológicas com Lutero 
e amigos. Com a morte de Lutero, a vida de Katharina ficou difícil. Em 
1552 estourou a peste negra e ela fugiu de Wittenberg, sofrendo um 
acidente que causou sua morte três meses depois.

Elisabeth v. Meseritz Cruciger 
era nobre e foi ao convento estudar 
matemática, música, latim e Bíblia. 
Aos 18 anos foi acolhida na casa 
do pastor João Bugenhagen, de 
Wittenberg e casou-se com Caspar 
Cruciger, que estudava com Lutero. 
Com o marido pastor, ela ajudava no 
trabalho da igreja e escreveu hinos, 
sendo considerada a primeira com-
positora protestante e é reconhecida 
como Mãe da Fé e da Reforma.

Argula von Grumbach foi a primei-
ra mulher reformadora da Europa, na 
Baviera. Era intelectual, estudiosa da 
Bíblia e dos escritos de Lutero. Seus 
pais eram nobres, mas ficaram pobres 
e ela tornou-se dama de honra. Ela 
escrevia cartas e mensagens sobre 
a fé evangélica e discutia com os 
teólogos. Ela questionava palavras 
que diminuíam as mulheres, dizendo 
que tanto homens como mulheres são 
chamados à fé em Jesus Cristo.

Elisabeth de Brandenburgo era da 
realeza. Com 17 anos casou-se com 
o príncipe Joaquim I de Brandenbur-
go. Teve cinco filhos, educados na 
fé católica. Seu marido participou 
da dieta de Worms que declarou 
Lutero herege. Elisabeth conheceu 
as ideias da Reforma e converteu-se 
ao protestantismo. Fugiu do marido 
que a condenou, e passou tempos 
difíceis. Ela foi a primeira da Casa de 
Brandenburgo a aderir à Reforma.

Textos elaborados pelo P. Roni Roberto Balz com base no livro Mulheres 
no Movimento da Reforma (Claudete B. Ulrich e Heloisa G. Dalferth).



AIECLB faz parte desta história e é her-
deira da teologia elaborada a partir da 
redescoberta de Lutero. A fé evangélico-
-luterana entrou no Brasil pelas trilhas 

da colonização abertas na floresta densa. No começo, 
falava alemão e era muito fechada. Hoje, ela procura 
ser instrumento da missão de Deus no Brasil e no 
mundo. Coloca-se a serviço para que haja vida digna 
para todas as pessoas e para o planeta. Busca ser uma 
igreja com comunidades mais atrativas, mais inclusivas 
e mais missionárias. A IECLB tem potencial na socie-
dade brasileira, que produz verdadeiros hipermercados 
religiosos no meio evangélico. Sua voz profética tem 
relevância imensurável quando vivemos na iminência 
de um estado teocrático fundamentalista conservador, 
representado pela bancada evangélica de nome.

No meio protestante brasileiro e continental a 
IECLB é a maior igreja luterana latino-americana e 
tem um importante papel de protagonismo. Nesse 
sentido, tem assumido a frente no Ecumenismo.

A IECLB vê o sacerdócio como pertencente a todas 
as pessoas batizadas e não apenas a gente especial. 
Ordena mulheres ao ministério há várias décadas e as 
diferentes ênfases ministeriais – pastoral, catequética, 
diaconal e missionária – são prática exclusiva sua. A 
produção teológica da IECLB é reconhecida.

A IECLB tem sido uma bênção na vida de muitas 
pessoas. Em tempos difíceis, de preconceito, divisão, 
ódio e injustiça, é necessário manter firme uma pos-
tura fiel ao evangelho de Jesus Cristo. Os próximos 
500 anos trarão velhos e novos desafios próprios. A 
IECLB estará pronta para enfrentá-los.

Imaginemos a nossa doutrina como uma 
construção, uma casa, um monumento. Para 
esta construção ser firme e consistente ela 
precisa de pilares. Em nossa Igreja Evangé-
lica de Confissão Luterana falamos de quatro 
pilares que dão consistência à vida cristã, a 
saber: Somente Cristo, Somente a Escritura, 
Somente a Graça e somente a Fé.

SOMENTE CRISTO E SOMENTE A ESCRI-
TURA: Nossa vida, nossa devoção e nossa pregação 
estão centradas em Jesus Cristo, nosso Salvador e 
Redentor. No Deus encarnado e revelado nas Sagra-
das Escrituras, podemos ver a face de Jesus morto 
e ressuscitado por cada pessoa.  Quando falamos 
em Jesus Salvador, falamos também de Deus Pai, o 
Criador, e do Deus Espírito Santo, o Consolador. O 
trino Deus revelado em Jesus Cristo é o Centro de 
nossa pregação e deve ter a centralidade na Escritura. 
Como dizia Martim Lutero, “se não encontramos 
Cristo na  Bíblia, teremos somente palha”. Na Bíblia, 
sob a forma do Antigo e do Novo Testamentos, o 
critério para interpretação é o que promove a Cristo. 
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão 
por mim.” João 14.6 

SOMENTE A GRAÇA E SOMENTE A FÉ: 
A fé é a nossa confiança em Deus, é crer e confiar 
incondicionalmente no Pai que nos torna justos 
em nossa injustiça e nos perdoa os pecados sem 
que mereçamos. A graça é presente de Deus. 
Participamos do amor e da graça de Cristo em 
sua morte e ressureição em seu ato de Salvação 
pela humanidade. Graça é dádiva que nós também 
experimentamos no Batismo e na Santa Ceia. 
Por isso, tomar parte na Palavra visível, que são 
os sacramentos, independe de nossa dignidade, 
conhecimento, razão, sabedoria e capacidade. 
Participar dos meios da graça independe de 
nossos esforços. Mas é Cristo que vem graciosa-
mente até nós para perdoar os pecados e animar 
na vida comunitária. A Graça e a fé são presente 
e  dádiva! Por isso, como pessoas cristãs temos 
de desembrulhar este presente que vem de Deus e 
usá-lo em nossa vida no dia a dia: na família, na 
comunidade de fé, no trabalho, na escola e onde 
quer que nos encontremos.

“Então Ele me disse:  A minha graça 
te basta, porque o poder se aperfeiçoa na 
fraqueza. De boa vontade, pois, mais me 
gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim 
repouse o poder de Cristo” 2 Coríntios 12.9

Os quatro pilares da Reforma e sua atualidade

Expediente das páginas 7 e 8: Textos elaborados pelo P. Dr. Mauro 
de Souza e pelo P. Luiz Timóteo Schwanz. Linha do Tempo da IECLB e 
dados sobre o Luteranismo no mundo foram elaborados pelo P. Clovis Horst 
Lindner com informações da Federação Luterana Mundial.

SOLA FIDE
• Somente pela fé
• A fé é dádiva
• O justo viverá por fé

SOLA GRATIA
• Somente por Graça
• Justificados sem merecimento
• A Graça nos basta

SOLUS CHRISTUS
• Somente Cristo salva
• Centro da pregação
• O único caminho

SOLA SCRIPTURA
• Somente a Escritura
• Toda Salvação na Bíblia
• Única fonte da Verdade

SALVAÇÃO

A REFORMA ENTROU NO BRASIL PELA FLORESTA
18

24

18
27Início da colonização 

alemã no Brasil Impé-
rio. São fundadas as 
primeiras comunida-
des luteranas, de suí-
ços em Nova Friburgo/
RJ e de alemães em 
São Leopoldo/RS.

Dificuldades na 
Alemanha levaram 
milhares a migrar 
para a América. Os 
portos do Rio de 
Janeiro, Santos e 
outros foram portas 
de entrada no Brasil.

18
46

Início da 
imigração 
no Espírito 
Santo.

18
50 Colonização em 

Santa Catarina, 
nas colônias São 
Pedro de Alcân-
tara, Santa Isabel, 
Dona Francisca, 
Blumenau e 
outras.

18
86 Fundação do 

Sínodo Rio 
Grandense, 
seguido de 
outras comu-
nidades que se 
organizaram 
em sínodos.

19
68 Surgia a 

Federação 
Sinodal, 
embrião 
da IECLB 
nacional, com 
a primeira 
Constituição.

19
70 A migração 

interna leva fa-
mílias luteranas 
ao Mato Grosso 
e Amazônia. 
Surgem as 
Novas Áreas de 
Colonização.

19
95 As regiões 

eclesiásticas 
(1968) são 
extintas e 
criados 18 
sínodos, a 
atual estrutura 
da IECLB.

A IECLB 
surgiu na 
trilha da 
colonização. 
A imigração 
alemã e de 
outras etnias 
enfrentou 
a floresta 
e fundou 
uma nova 
pátria, unida 
a escola e 
igreja.



Mapas do Luteranismo no mundo

Aqui se pode ver a concentração de luteranos no Mapa Mundi por países. Neste mapa os círculos indicam a proporção de luteranos por continente.

LUTERANOS NA EUROPA
O movimento da Reforma deu origem a diversas igrejas luteranas 

nos países europoeus. Segundo as estatísticas da Federação Luterana 
Mundial, na Europa o total de luteranos é de 34,7 milhões de pessoas. 
Este total subdivide-se da seguinte maneira:

A Alemanha tem 11,78 milhões de luteranos;
Na Suécia são 6,5 milhões;
Na Dinamarca o número é de 4,4 milhões;
Na Finlândia também há 4 milhões de luteranos;
Na Noruega este número chega a 3,85 milhões;
Já na Holanda o total é de 1,96 milhão.

LUTERANOS NA ÁFRICA
Segundo a Federação Luterana Mundial, o Luteranismo experimenta 

o maior crescimento global no continente africano. A Namíbia tem a 
maior proporção de luteranos da África. Metade da sua população é de 
luteranos, sendo o único país fora da Europa a ter maioria de luteranos. 
A Eritreia, a Etió pia, Madagascar e a Tanzânia são outros países africa-
nos a ter um número significativo de luteranos. O continente possui um 
total de 23 milhões de luteranos:

A Etiópia tem 11,8 milhões de luteranos;
A Tanzânia tem 7,9 milhões;
Madagascar tem 3 milhões;
A Nigéria tem 2,3 milhões de luteranos;
A Namíbia tem 1,19 milhões de luteranos.

LUTERANOS NA ÁSIA
Na Ásia o país mais luterano é a Indonésia, com 13 sínodos lutera-

nos e mais de 6 milhões de membros, o maior deles é o Huria Kristen 
Tabak Protestan, com 4,2 milhões de fiéis. O total de luteranos na Ásia é 
de 11,8 milhões. No continente, a Índia possui 4 milhões de luteranos.

LUTERANOS NA AMÉRICA
Em torno de 85% de todos os luteranos da América Latina e Caribe 

vive no Brasil. O total de luteranos no continente é de 885 mil membros. 
A maioria das igrejas no Cone Sul não é maior do que uma paróquia 
média da IECLB. Nos EUA tem 3,76 milhões de luteranos.

AS IGREJAS HERDEIRAS DA REFORMA

O LUTERANISMO hoje está presente em 
98 países ao redor do globo. O total de pessoas 
ligadas ao movimento gira ao redor de 78 milhões 
de pessoas. Dois exemplos atípicos de presença 
luterana estão na Austrália e no Japão, este último 
com uma igreja que tem parceria com a IECLB. As 
informações deste texto foram elaboradas pelo pas-
tor da IECLB Luis Carlos Teixeira Mello, que 
iniciou seu ministério na Comunidade Japonesa de 
São Paulo e agora está atuando na Igreja Evangéli-
ca Luterana no Japão, na cidade de Ogaki.

O cristianismo chegou ao Japão em 1549, 
através do jesuíta português Francisco Xavier, 
alcançando 750 mil pessoas em um século. No 
século XIX, a presença luterana iniciou no Japão 
através dos missionários do Sínodo Unido do Sul, 
da Igreja Evangélica Luterana na América (ELCA), 
chegando a Yokohama em 1892. O primeiro culto 
luterano foi celebrado em 2 de fevereiro de 1893 
em Saga, com forte oposição nesta região rural 
conservadora. Mesmo assim, cinco pessoas foram 
batizadas no primeiro ano e onze no ano seguinte. 

Em 1898, a Igreja Ev. Luterana no Japão 
(JELC) foi organizada com 60 membros. Ao mesmo 
tempo, vieram missionários da Dinarmarca e da 
Finlândia. Em 1900, o pastor A. R. Welroos e sua 
família foram enviados pela Associação Evangélica 
Luterana da Finlândia para atuar em Nagasaki. Em 
1909, inicia-se a formação teológica de pastores 
japoneses em Kumamoto, formando os primeiros 
pastores em junho de 1915.

Em meados do século XX, a JELC adotou o 
“Plano Integral de Autoconfiança”, que tinha como 
objetivo enviar pastores e pastoras para coopera-
rem com as Igrejas Luteranas parceiras  no Estados 

Unidos (ELCA), Brasil (IECLB), Alemanha (EKD) 
e países Escandinavos (Finlândia, Dinarmarca e 
Noruega).

A entrada do cristianismo no Japão se deu 
através da língua portuguesa. Os japoneses conhe-
ceram o Evangelho através dos olhares, sabores e 
fala portuguesa. Isso tem muitas implicações, algu-
mas palavras em japonês tem origem no português, 
como pão e Japão.

Desde os anos 1970 a Comunidade Japonesa 
de São Paulo recebe ministros vindos da igreja 
luterana japonesa. O pastor Mello é o primeiro 
brasileiro a atuar na comunidade brasileira. Agora, 
é o primeiro pastor brasileiro a participar de um 
período de intercâmbio, exercendo seu ministério 
na Igreja Evangélica Luterana no Japão. 

A Igreja Ev. Luterana na Austrália tam-
bém vive situação de diáspora. Tudo começou com 
imigrantes alemães vindos da Prússia em 1838, 
que foram assentados nas regiões de Klemzig, 
Hahndorf e Lobethal, no sul da Austrália. Cerca de 
20 mil luteranos alemães migraram para a Austrália 
entre 1838 e 1860. Em 1860 os luteranos mudaram 
para Nova Gales do Sul, a sudeste da Austrália. 

A Igreja Luterana da Austrália era uma igreja 
rural e permaneceu assim por mais de 100 anos. 
Na década de 1950 houve um aumento constante 
nas paróquias urbanas, com predomínio do alemão 
por muito tempo.

No início, a igreja luterana no país foi marcada 
pela divisão, chegando a ter oito igrejas distintas 
em 1900. A união final ocorreu em 1966, quando 
foi criada a atual Igreja Luterana da Austrália (LCA), 
que hoje tem 450 congregações com 70.000 
membros na Austrália e na Nova Zelândia.

Igreja luterana no Japão?

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
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www.martinus.com.br

um Colégio feito de histórias


