
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           

 
500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE 

João 8:32 

 

          Exatamente no dia 31 de Outubro de 1517, o monge católico romano, Martinho Lutero (1483 – 1546), fixou 

as suas 95 Teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, cidade da Alemanha. Ele estava protestando contra 

diversos pontos doutrinários do catolicismo, propondo uma grande reforma no Catolicismo Romano. A Igreja Católica 

Romana recusou-se a promover essas mudanças propostas e apresentou a sua chamada Contrarreforma. Estava então 

deflagrada a chamada Reforma Protestante que gerou várias igrejas chamadas protestantes, hoje denominadas 

evangélicas.  

 

I – A IGREJA CRISTÃ EM SUA FORMA DOUTRINÁRIA ORIGINAL 

       Como era a Igreja Cristã Primitiva? Como ela funcionava? A resposta a essas perguntas encontramos no Livro 

de Atos dos Apóstolos: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 

Todos os que creram estavam juntos... Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa... 

Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” (Atos 2:42-47)! Era assim, simples, de 

casa em casa, no templo, em comunhão como uma grande família! 

     Vivendo dessa “FORMA”, o Senhor acrescentava à Igreja os que iam sendo salvos. Hoje, Jesus deseja te 

acrescentar também à Sua Igreja e te dar a salvação. Você aceita? 

 

II- A IGREJA CRISTÃ EM SUA DEFORMA DOUTRINÁRIA  

      A “DEFORMAÇÃO” da Igreja de Jesus teve início quando o Imperador Romano Constantino no ano 313 

publicou o Edito de Milão, reconhecendo o Cristianismo como uma das religiões do império e concedendo liberdade de 

culto aos cristãos. Constantino determina o domingo como dia de descanso e constrói templos como a Basílica de São 

Pedro. Durante esse período até o Século XVI a Igreja passa por “deformações doutrinárias”, deixando de lado a Bíblia, 

criando doutrinas como rezas pelos mortos, purgatório, venda de salvação (indulgências), salvação pelas obras, Bulas 

papais as mais variadas etc. 

   Hoje, quando conhecemos a verdade, somos desafiados a uma tomada de decisão e conversão a Cristo. Qual será 

a sua decisão?  

 

III- A IGREJA CRISTÃ EM SUA REFORMA DOUTRINÁRIA  

       Martinho Lutero em suas 95 Teses, questiona as várias “Deformações” sofridas pela Igreja de Jesus, tocando 

num dos mais polêmicos pontos da Reforma, a venda de indulgências, o perdão e absolvição dos pecados por 

determinação papal e a salvação não mais como obra gratuita (Efésios 2:8-10), mas pela prática das boas obras e pela 

compra das indulgências. Ainda como princípios da Reforma temos os 5 Solos: Só a Escritura, a Bíblia como regra de 

fé e prática; Somente a Fé em Jesus para salvação; Somente a Graça de Jesus para perdoar os nossos pecados; Somente 

Cristo como Senhor e Salvador; E só a Deus toda a Glória! 

    Somos chamados a vivermos essa reforma espiritual, recebendo a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você 

crê em Jesus como seu Salvador? 

 

CONCLUSÃO: Louvamos a Deus pela Reforma Protestante e por tudo o que ela trouxe para a Igreja de Jesus. 

Sabemos que ainda temos muito o que reformar não apenas como Igreja, mas como crente em Jesus, como discípulo de 

Jesus! Convido você agora a abrir o seu coração e receber a Jesus para que Ele faça uma grande reforma na sua vida! 
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